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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Název:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary

IČO:

65993390

Sídlo:

Závodní 369/82, Karlovy Vary

Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Bc. Lukáš Hnízdil
Závodní 369/82, Karlovy Vary
tel. 353 240 210
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„I/20 BEČOV NAD TEPLOU (KM 21,35-22,83)“
- zpracovaný ve studii „I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,00)“ (zpracovatel: WORING s. r.o.,
Plzeň, 3/2013).
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
kategorie II Záměry vyžadující zjišťovací řízení
sloupec B Krajský úřad – v tomto případě KÚ Karlovarského kraje
bod 9.1. „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).“

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem oznámení je úprava trasy stávající silnice I/20 ve staničení km 21,35-22,85.
Úsek se nachází v extravilánu mezi obcemi Bečov nad Teplou a Krásné údolí. Jedná se o lokální
úsek přibližně délky 1500 m. Úsek se nachází v extravilánu a začíná na hranici zastavěného
území města Bečov nad Teplou a pokračuje ve směru staničení směrem na Plzeň. Úsek
přibližně odpovídá provoznímu staničení km 21,35 - 22,85.
Začátek řešeného úseku odpovídá konci města Bečov nad Teplou (ve směru staničení).
Začátku předchází průtah Bečovem, který je v extravilánovém uspořádání přibližně odpovídající
kategorii S7,5 (výhledově je uvažováno s intravilánovým uspořádáním průtahu).
Konec řešeného úseku se nachází v blízkosti rybníků nad Bečovem (přibližně 600 m severně
od Nových Domků). Na konci navazuje stávající silnice v extravilánové kategorii také přibližně
odpovídající S7,5. Návrhová rychlost pro navazující úsek není stanovena (není dohledatelná),
stavebním uspořádáním je bez větších problémů možné dosahovat jízdních rychlostí přibližně
80km/h.
V řešeném úseku se nenachází žádné křižovatky ve smyslu ČSN 73 6102, projektování
křižovatek na pozemních komunikacích.
V řešeném úseku se nachází několik sjezdů, resp. samostatných sjezdů, dle ČSN 73
6101, projektování silnic a dálnic. V těsné blízkosti Bečova nad Teplou jsou napojeny pozemky s
obytnými nemovitostmi (využívány pravidelně), v místě bývalého zájezdního hostince Hubertus je
napojena účelová komunikace k vodojemu a kempu. Zbylé sjezdy jsou využívány pouze
nepravidelně pro obsluhu přilehlých lesních pozemků.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je umístěn jihovýchodně od města Bečov nad Teplou na silnici I/20 ve staničení
km 21,35-22,85.
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Karlovarský
Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou (601268)
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umístění záměru
Obr. 1: Umístění záměru v ortofotomapě (zdroj: mapový server http://mapy.cz ©).

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr – „ÚPRAVA SILNICE I/20 BEČOV NAD TEPLOU (KM21,35-22,83)“ – je
samostatným projektem, vedoucí k odstranění nehodovosti na jmenovaném úseku.
Podle koncepce rozvoje silniční sítě a zásad územního rozvoje Karlovarského kraje je ve
výhledu uvažováno s novou trasou silnice I/20. Ta je vedena od Toužimi na sever, kde se pak u
Tašovic napojuje na silnici I/6 (R6). Stávající silnice zůstane pak zachována minimálně v rozsahu
potřeby zajištění dopravní obsluhy obcí ve stávajícím území jako silnice II., popř. III. třídy.
V současné době není projektován žádný záměr v okolí, se kterým by mohlo docházet ke
kumulačním vlivům. V informačním systému EIA není na katastrálním území Bečov nad Teplou
evidován žádný záměr.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Účelem záměru je prověření možností pro lokální úpravu trasy stávající silnice I/20 s cílem
odstranění nejvýznamnějších dopravních závad, které významně ovlivňují dopravní nehodovost v
daném úseku.
Podle koncepce rozvoje silniční sítě a zásad územního rozvoje Karlovarského kraje je ve
výhledu uvažováno s novou trasou silnice I/20. Tato je vedena od Toužimi na sever, kde se pak
u Tašovic napojuje na silnici I/6 (R6). Stávající silnice zůstane zachována minimálně v rozsahu
potřeby zajištění dopravní obsluhy obcí ve stávajícím území jako silnice II., popř. III. třídy. Z
tohoto důvodu je stavba opodstatněná.
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Potřebnost stavby je dána stavebně technickým uspořádáním stávající silnice. Tato v
předmětném úseku zejména směrovým a příčným uspořádáním a částečně také výškovým
vedením nesplňuje požadavky na silnici I. třídy (a mezinárodní silnici) dle příslušných ČSN,
platných v době zpracování PD (03/2013). Stávající příčné uspořádání v předmětném úseku
přibližně odpovídá technické kategorii S7,5, tzn. šířka zpevněné vozovky (včetně zpevněných
krajnic) je cca 6,5 m, šířka nezpevněných krajnic je nehomogenní v rozmezí 0,25-0,50 m.
Zejména první polovina řešeného úseku je značně problematická, čehož důsledkem je zvýšená
nehodovost. Potřebnost stavby mimo jiné vyplývá z analýzy dopravní nehodovosti zpracované
firmou EDIP v 09/2008.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Na základě výrobních jednání objednatele a zhotovitele projektové dokumentace (PD) při
zpracování studie je stavba řešena jako celek v jediném úseku. Tento úsek je řešen variantně.
Varianty jsou pracovně pojmenovány:


V1 úprava ve stávající trase „minimalistická“



V2 úprava trasy v kategorii S7,5 „úsporná“



V3 úprava trasy v kategorii S9,5 „normativní“

V případě potřeby je možné předmětný úsek rozdělit do dvou částí. První část (nehodově
více problematická) od Bečova k bývalému zájezdnímu hostinci Hubertus, druhá část od
Hubertusu na konec úseku. V případě etapovité výstavby bude bez větších problémů možné
provizorní propojení se stávající silnicí.
V celé délce předmětného úseku je silnice I/20 řešena jako dvoupruhová směrově
nerozdělená. Navržená trasa je řešena jako extravilánová, mimo zastavěné území obcí.
Návrhové kategorie jsou voleny dle ČSN 73 6101, projektování silnic a dálnic, a jsou
předmětem jednotlivých variant. Volba návrhových kategorií vychází ze zadávacích podmínek a
výrobních jednání zhotovitele a objednatele v průběhu zpracování PD.
Jelikož je výhledově uvažováno s vedením silnice v nové trase, v žádné z variant není
navrhována kategorie S11,5/80, která odpovídá kategorizaci silnice I/20 (v navazujících úsecích
je přibližně kategorie S7,5).
Ve variantách V1 a V2, které řeší výhradně odstranění nejvýznamnějších dopravních
závad, je zvolena kategorie S7,5, bez návrhové rychlosti, která přibližně odpovídá stávající
silnici. Základní skladební prvky jsou uvedeny v následující tabulce:

Silnice I. třídy

Extravilán

S 7,5
Jízdní pruh

a = 2x3,00 m

Vodící proužek

v = 2x0,25 m

Zpevněná krajnice

c = 0,00 m

Nezpevněná krajnice

e = 2x0,50 m

Ve variantě V3 je zvolena kategorie S9,5/60, která odpovídá minimálním normativním
požadavkům na silnici I. třídy (ale stále nevyhovuje požadavkům pro mezinárodní silnici).
Základní skladební prvky jsou uvedeny v následující tabulce:

GeoVision, s.r.o., regionální pracoviště Plzeň
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Silnice I. třídy

Extravilán

S 9,5/60
Jízdní pruh

a = 2x3,50 m

Vodící proužek

v = 2x0,25 m

Zpevněná krajnice

c = 2x0,50 m

Nezpevněná krajnice

e = 2x0,50 m

Základní charakteristiky variant
Navrhované řešení vychází z následujících předpokladů:
• výhledově je uvažováno s novou trasou silnice I/20 (od I/6-R6 Tašovice – Toužim), kdy
stávající silnice zůstane zachována pro obsluhu území a dálkový tranzit bude
převeden do nové trasy
• řešen je lokální úsek se zvýšenou nehodovostí, kdy stávající trasa v navazujících
úsecích nevykazuje zvýšenou nehodovost
• v době zpracování PD se nepočítá s dalšími úpravami stávající trasy.
Všechny varianty respektují koridor stávající silnice, od kterého se vzdalují (více či méně).
První z variant řeší pouhé odstranění největších lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky)
při respektování stávající trasy, druhá z variant řeší úpravu trasy v normativních hodnotách pro
nízkou návrhovou rychlost (odpovídající kategorii navazujících úseků, ale neodpovídající
kategorii silnice I. třídy), třetí varianta řeší úpravu trasy v minimálních technických parametrech
pro silnici I. třídy (neodpovídající však mezinárodní silnici – je ve výhledu řešeno novou trasou).
V jednotlivých variantách jsou více či méně přiměřeně použity ustanovení technických
předpisů (ČSN a TP) týkajících se navrhování pozemních komunikací. Jedná se zejména o ČSN
73 6001, projektování silnic a dálnic; ČSN 73 6102, projektování křižovatek na pozemních
komunikacích; ČSN 73 6110, projektování místních komunikací.
Všechny varianty jsou srovnatelně dlouhé, délka úpravy je přibližně 1500 m.
Varianta 1 – „minimalistická“ (V1)
V zásadě je v celé délce řešeného úseku respektováno směrové a výškové vedení
stávající silnice, pouze lokálně je navržena minimalistická úprava vybraných směrových oblouků.
Zásadní změna spočívá v rozšíření vozovky v celé délce řešeného úseku.
Úsek se skládá ze série směrových oblouků bez přechodnic (stejnosměrných a
protisměrných). Minimální poloměry jsou R=40m, R=50m a R=60m a jsou soustředěny na úseku
přibližně délky 500m. Zbytek úseku se skládá ze směrových oblouků o poloměru R=90m a více.
Směrové vedení umožňuje omezený průjezd rychlostí okolo 30-35km/h (pro osobní automobily).
Při nízkých rychlostech (které umožňuje stávající trasa) je rozhled na hranici přijatelnosti,
pro vyšší rychlosti není rozhled dodržen. Jeho zajištění je velice problematické (skalní výchozy,
svodidlo ve strmém násypu).
Zásadní úprava silnice spočívá ve zrušení pravostranného příkopu a rozšíření vozovky na
jeho úkor. Tímto lze rozšířit vozovku v průměru o 1,0 až 1,3 m. Odvodnění vozovky je nově
zajištěno soustavou uličních vpustí a rigolů s drenážemi, které budou vyústěny do volného svahu
v násypové části. Lokálně je předpokládána výstavba nízkých opěrných a zárubních zídek výšky
do 1,0 m. Vlevo ve směru staničení je uvažováno s částečnou úpravou šířky nezpevněné
krajnice (ale nebude dosaženo normativní šířky 1,50 m).
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Podélný sklon je v zásadě zachován stávající, v celé délce ve směru staničení ve
stoupání. Maximální podélný sklon je přibližně s=5,35%.
I přes dílčí rozšíření vozovky není dosaženo šířky jízdního pruhu podle technických
norem. (Pro R=50 m je požadováno rozšíření 2x 1,30 m). Je možné, že rozšíření vozovky
vyvolá mírné zvýšení rychlosti jízdy osobních vozidel, což v kombinaci s problematickými
rozhledy do směrových oblouků může být spíše kontraproduktivní.
Varianta 2 – „úsporná“ (V2)
V celé délce řešeného úseku je navrženo nové směrové vedení trasy silnice. Je zvolena
návrhová kategorie S7,5, která odpovídá navazujícím úsekům stávající silnice. Návrhová rychlost
je uvažována 40 km/h dle ČSN 73 6101, což bez větších problémů umožní plynulý průjezd
rychlostí 50-55 km/h.
Při směrodatné rychlosti 50-55 km/h (odpovídá navrhovaným poloměrům) je rozhled pro
zastavení dodržen. Pro rychlosti nad 60 km/h ve směru klesání na K. Vary není dodržen rozhled
na překážku (cloní svodidlo). Jeho zajištění je možné za cenu rozšíření krajnice, ale tím dojde
k optickému rozšíření vozovky, což ve svém důsledku opět zvýší rychlost a tím vzroste
požadavek na rozhled.
Trasa se skládá ze série protisměrných oblouků s přechodnicemi, minimální poloměr je
R=100m, minimální délka přechodnice L=40m. Směrové oblouky na sebe plynule navazují
protisměrnými přechodnicemi. Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101.
V místech, kde je opouštěno stávající zemní těleso, je uvažováno s výstavbou opěrných a
zárubních zdí průměrné výšky do 6,0m, maximálně do 8,5m. Je počítáno s úpravou stávajících
propustků.
Podélný sklon vychází ze stávajícího a je v celé délce ve směru staničení ve stoupání.
Maximální podélný sklon je přibližně s=5,75%.
Navržená kategorie vychází z ČSN 73 6101 a je výrazným zlepšením oproti stávajícímu
stavu, přestože nejsou dodržena všechna ustanovení technické normy (kategorie pro silnici I.
třídy, návrhová rychlost).
Varianta 3 – „normativní“ (V3)
V celé délce řešeného úseku je navrženo nové směrové vedení trasy silnice. Je zvolena
návrhová kategorie S9,5/60, která je minimální kategorií pro silnici I. třídy dle ČSN 73 6101. S
ohledem na výhledovou přeložku do nové trasy není zohledněno vedení mezinárodní silnice a
normativní požadavek na zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání.
Při návrhové rychlosti 60 km/h je rozhled pro zastavení bez problémů dodržen. Pro
směrodatnou rychlost 70 km/h ve směru klesání na K. Vary není dodržen rozhled na překážku
(cloní svodidlo). Jeho zajištění je možné za cenu rozšíření krajnice, ale tím dojde k optickému
rozšíření vozovky, což ve svém důsledku opět zvýší rychlost a tím vzroste požadavek na rozhled.
Rozhled přes svodidlo na brzdová světla vpředu jedoucího vozidla je zajištěn.
Trasa se skládá ze série protisměrných oblouků s přechodnicemi, minimální poloměr je
R=170 m, minimální délka přechodnice L=60 m. Směrové oblouky na sebe plynule navazují
protisměrnými přechodnicemi. Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101.
V místech, kde je opouštěno stávající zemní těleso, je uvažováno s výstavbou opěrných a
zárubních zdí průměrné výšky do 7,0 m, maximálně do 13,5 m. Je počítáno s úpravou stávajících
propustků.
Podélný sklon vychází ze stávajícího a je v celé délce ve směru staničení ve stoupání.
Maximální podélný sklon je přibližně s=5,75 %.
Navržená kategorie odpovídá ČSN 73 6101 (mimo dříve uvedené).
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Křižovatky
V rámci řešeného úseku se nevyskytují křižovatky se silnicemi nižších tříd. Vyskytují se
zde ale napojení sousedních nemovitostí. Tyto jsou ve všech variantách zachovány, jelikož není
možné zajistit alternativní napojení na silniční síť.
Mosty, tunely, galerie, opěrné stěny
Pro omezení zásahu do lesního porostu v okolí stávající silnice jsou v jednotlivých
variantách navrhovány opěrné a zárubní zdi. Tyto je možné provést jako monolitické
železobetonové, resp. skládané z gabionů. Použití vyztuženého zemního tělesa geotextílií není
vhodné (dočasný zábor ve vzrostlém lese). Volba konstrukce bude provedena v další projektové
přípravě na základě výsledků geotechnického průzkumu.
Obslužná zařízení
Obslužná zařízení nejsou navrhována.
Vybavení území
Navrhované varianty nemění vybavenost území. Pro obsluhu území zůstane zachován
přístup na upravenou silnici. Případné střety s technickou infrastrukturou budou řešeny
přeložkami těchto sítí.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Na úrovni situační studie nebyly stanoveny termíny realizace záměru. Nejbližší reálný
termín je v létech 2015-2016.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Karlovarský kraj:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88

Město Bečov nad Teplou: Městský úřad Bečov nad Teplou, 5. května 1

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů bude vydáno:
- územní rozhodnutí o umístění stavby:

Městský úřad Toužim - stavební úřad

- rozhodnutí o přípustnosti stavby
(stavební povolení):

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství

- kolaudační rozhodnutí:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
K trvalému narušení půdního krytu dojde v ploše nové trasy komunikace. Dočasné
narušení se předpokládá v místech odvodnění, zemních terénních úprav, výkopů pro přeložky
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inženýrských sítí. Kulturní vrstva na dotčených plochách - orniční vrstva o předpokládané
mocnosti 0,15-0,30 m. Sejmutá ornice bude použita pro ozelenění svahů zemního tělesa
v tloušťce min. 0,15 m, případný přebytek bude předán vlastníkům zabíraných pozemků. Celkový
objem skrývané kulturní vrstvy v projekčním stupni studie není znám.
Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa
Rozsah trvalého záboru pozemků v dotčeném úseku silnice I/20 je dosud stanoven pouze
orientačně. Na základě dosud zpracované projektové dokumentace (ve stupni studie) je
odhadnuto dotčení pozemku v pásu širokém cca 3,0 m podél celého úseku (případně přiměřeně
užších pásů po obou stranách komunikace).
V souladu s projektovanou intenzitou úprav silnice je předpokládaný zábor ZPF i PUPFL
nejnižší u varianty V1, největší u varianty V3:


Ve variantě V1 (minimalistické) je celkový zábor ploch odhadnut na 29.890 m2,
z čehož 145 m2 zaujímají pozemky ZPF a dalších 1116 m2 pozemky určené k plnění
funkcí lesa. Naprostá většina úprav se v této variantě odehrává přímo na silničním
pozemku (28.600 m2).



Ve variantě V2 je celkový zábor ploch odhadnut na 34.180 m2, z toho představují
pozemky ZPF 1.723 m2, předpokládaný zábor lesních pozemků činí 2.956 m2.



Ve variantě V3 je celkový zábor ploch odhadnut na 39.552 m2, z čehož 2.039 m2
zaujímají pozemky ZPF a 7.261 m2 PUPFL.

Okolní pozemky ZPF jsou vedeny převážně v druhu pozemků jako pastviny a louky
(TTP), pouze ojediněle a okrajově bude dotčen pozemek v kultuře orná půda (p.č. 2826). V rámci
lesních pozemků přiléhajících ke stávající komunikaci mohou být dotčeny především lesní typy
5K1, 5K9, případně 5M9, jen okrajově pak i lesní typy 5Y1, 4K1, 3L1 či 5S1. Zčásti se jedná o
lesy ochranné na nepříznivých stanovištích, s kritickým sklonem svahu (viz např. mapový server
http://geoportal1.uhul.cz/OprlMap/).
Dočasný zábor ZPF a PUPFL se předpokládá v trasách výstavby podzemních
inženýrských sítí a nezbytných manipulačních ploch podél staveniště a to v maximální době do
jednoho roku. Přesný rozsah dočasného záboru ZPF a PUPFL není ve stupni studie znám.
Rozsah odnětí ze ZPF a odnětí plnění funkcí lesa bude podrobněji řešen v projektové
dokumentaci pro územní řízení.

B.II.2. Voda
Odběr a spotřeba vody
Pitná voda nebude v provozu ani výstavbě silnice odebírána a spotřebovávána.
Užitková voda. Při stavbě bude užitková voda využívána při přípravě betonových směsí
(certifikované směsi budou dodávány ze stacionární míchárny betonů systémem
„Transportbeton“), pro zvlhčování zhutňovaných materiálů, skrápění prašných povrchů a vlhčení
pracovních ploch při pokládání živičných směsí. Množství takto spotřebovaných vod není
specifikováno, v analogii s obdobnými stavbami se nejedná o významný objem.
Celkově lze konstatovat, že výstavba i provoz silnice budou mít minimální nároky na
potřebu pitné a užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti.
Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
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B.II.3. Energetické zdroje
Odběr elektrické energie
Při výstavbě se předpokládá použití mechanizace a nářadí na elektrický pohon. Zajištění
elektrické energie pro stavbu bude řešeno buď nasazením dieselagregátů, případně nebo
připojením na síť ČEZ a.s. (zařízení staveniště).
Při provozu stavby nebude odebírána elektrická energie.
Pohonné hmoty
Při výstavbě budou spotřebovávány pohonné hmoty (v drtivé většině nafta) pro pohon
stavebních strojů a nákladních automobilů. Pohonné hmoty budou čerpány jednak u stabilních
čerpacích stanic PHM v okolí stavby, jednak z mobilních automobilních cisteren (zemní stroje).
Při provozu na dotčených komunikacích budou spotřebovávány pohonné hmoty ve
struktuře dané aktuálním technickým stavem dopravních prostředků (nafta, benzín, LPG, zemní
plyn, v budoucnosti jistě též další druhy).
Množství pohonných hmot spotřebované výstavbou a provozem záměru není známo. Lze
pouze předpokládat, že spotřeba pohonných hmot při provozování stavby se oproti stávajícímu
stavu nijak znatelně nezmění.
Ostatní energetické zdroje
Využití a spotřeba dalších energetických zdrojů se nepředpokládá.

B.II.4. Surovinové zdroje
V období výstavby se předpokládá použití běžných stavebních hmot a materiálů bez
nároků na jejich speciální výrobu nebo těžbu. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude
podporovat vyrovnanou bilanci zemin (vytěžené zeminy budou využity v místě a uloženy v tělese
komunikace).

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Rekonstrukce silnice I/20 Bečov nad Teplou nebude mít významnější vliv a nároky na
dopravní a jinou infrastrukturu.
V řešeném úseku se nachází několik sjezdů, resp. samostatných sjezdů, dle ČSN 73
6101, projektování silnic a dálnic. V těsné blízkosti Bečova nad Teplou jsou napojeny pozemky s
obytnými nemovitostmi (využívány pravidelně), v místě bývalého zájezdního hostince Hubertus je
napojena účelová komunikace k vodojemu a bývalému kempu. Zbylé sjezdy jsou využívány
pouze nepravidelně pro obsluhu přilehlých lesních pozemků. Tato napojení sjezdů jsou historická
a pro novostavbu silnice I. třídy by byly v rozporu s ČSN 73 6101.
Protože je záměrem pouze úprava nehodového úseku stávající silnice, všechny stávající
sjezdy budou zachovány, jelikož jejich zrušení není možné, resp. bylo by finančně neúměrné.
Tento problém je výhledově odstraněn přeložkou silnice I/20 do nové trasy a přeřazení stávající
silnice jako silnice II. popř. III. třídy.
Hromadná doprava
Hromadná autobusová doprava je nastávající silnici I/20 provozována a bude
provozována i po její úpravě. Autobusové zastávky jsou umístěny v intravilánech sídelních
útvarů. V rekonstruovaném úseku není umístěna žádná zastávka.
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Pěší doprava
Nenavrhuje se výstavba chodníků podél komunikace, ani zřizování přechodů pro chodce.
Cyklistická doprava
Podél části rekonstruovaného úseku vede po zpevněné trase národní cyklostezka č. 6
(cyklotrasa č. 6, dříve 204, začíná na hranicích s Německem, protíná Cheb a pokračuje do
Kynšperka, Sokolova, Lokte, Karlových Varů, Ostrova až na hranici kraje, kde na ní naváže
cyklostezka Ústeckým krajem).
Cyklostezka protíná silnici I/20 ještě na území města Bečov nad Teplou. Krátce vede i po
silnici I/20 (na počátku zájmového úseku). Tato cyklostezka zůstane zachována.
Doprava v klidu - parkoviště
Parkoviště nejsou v rámci projektované rekonstrukce silnice I/20 navrhována.

B.II.6. Stavební materiály
Druhy, množství a spotřeba stavebních hmot pro výstavbu přeložky a souvisejících
objektů, objektů nebyly dosud přesně specifikovány.
Betonové směsi a betonové prefabrikáty budou dodávány z dosud blíže neurčených míst
(definitivní řešení stanoví dodavatel stavby v rámci výběrového řízení). Živičné směsi po vozovku
budou pravděpodobně dodávány z obaloven v okolí Karlových Varů. Ostatní materiály a zařízení
(ocelová svodidla, zábradlí, dopravní značky) budou dodávány přímo z výrobních zařízení nebo
skladů.
Nepředpokládá se využití speciálních a neobvyklých stavebních materiálů.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Znečištění ovzduší
Trvalým zdrojem emisí bude pohyb vozidel po komunikaci.
Stávající provoz na silnici I/20 v zájmovém úseku je zdrojem emisí v kombinaci s okolní
obytnou zástavbou, podél počátečních cca 500 m navrhované úpravy. Navrhovaná úprava
v žádné variantě významně nezmění rychlost projíždějících vozidel, ani intenzitu dopravního
proudu, nedojde tedy k pozorovatelné změně imisní zátěže území.
Ke zvýšené prašnosti bude docházet při stavebních pracích v suchých obdobích při
výstavbě komunikace. Při provozu komunikace vzniká nadměrná prašnost při nedostatečném
úklidu komunikací. K omezení prašnosti budou dodržována navržená opatření (viz kap. D.IV.2.
Technická a biologická opatření).

B.III.2. Odpadní vody
Odpadní srážkové vody. Z komunikace budou po jejím dokončení odtékat odpadní
srážkové vody (jejich objem není ve stupni studie vypočten). Odpadní srážkové vody mohou být
znečištěny ropnými látkami, v zimním období pak solemi ze zimní údržby silnic. Při rekonstrukci
(varianta 1) bude v rámci rozšíření vozovky zrušen pravostranný příkop. Odvodnění vozovky je
nově zajištěno soustavou uličních vpustí a rigolů s drenážemi, které budou vyústěny do volného
svahu v násypové části.
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Odpadní splaškové vody. Splaškové vody nebudou v provozu rekonstruovaného úseku
produkovány.

B.III.3. Odpady
Během výstavby stavby „SILNICE I/20 BEČOV NAD TEPLOU“ vznikne stavební činností
množství odpadového materiálu. Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům,
ve znění pozdějších předpisů:


zákon č.185/2001 Sb.

Zákon o odpadech



vyhláška č.503/2004 Sb.

Katalog odpadů



vyhláška 383/2002 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Základní povinností každého stavebníka je předcházet vzniku odpadu a omezovat jejich
nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle
uvedených předpisů. Ze zákona je povinna odstraňovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při
jejíž činnosti odpad vzniká, nebo odborná firma smluvně zavázaná k odstraňování odpadu.
Odpady, které vzniknou při stavební činnosti:
kód
odpadu

název odpadu

17

stavební a demoliční odpady (včetně zeminy vytěžené z kontaminovaných míst)

17 01

beton, cihly tašky a keramika

17 01 01
17 01 02
17 01 07

beton
O
cihly
O
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
O
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
(tj. neobsahující nebezpečné látky)

17 02
17 02 01

dřevo, sklo, plasty
dřevo

O

17 02 03
17 02 04

plast
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky

O
N

17 03
17 03 01
17 03 02

asfaltové směsi, dehet, výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

N
O

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11

kovy včetně jejich slitin
měď, bronz, mosaz
hliník
železo, ocel
směsné kovy
kabely neuvedené pod č. 17 04 10 (tj. neobsahující
ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky)
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17 05
17 05 04

zemina (včet. zeminy vytěžené z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
(výkopová zemina z úpravy stavební pláně)

17 06

izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

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

O

17 09
17 09 04

jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 12 a 17 09 03

O

20

odpady komunální a jim podobné odpady

20 02
20 02 01

odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích (včetně hřbitovů)
biologicky rozložitelný odpad (odpad z likvidace
O
zeleně)

Odpady, které budou vznikat při užívání stavby:

kód
odpadu

název odpadu

20

odpady komunální a jim podobné odpady

20 02
20 02 01

odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích (včetně hřbitovů)
biologicky rozložitelný odpad (odpad z likvidace
O
zeleně)

20 02 03

ostatní nekompostovatelný odpad

kategorie
O – ostatní
Nnebezpečný

přepokládané
množství
(t/rok)

O

V území bude produkován běžný odpad, který bude v maximální možné míře separován
u původce odpadu. Speciální produkce nebezpečného odpadu se v území nepředpokládá.
Celková bilance odpadů vzniklých v průběhu stavby i při provozu není na úrovni studie
stanovena.
Lze předpokládat, že všichni povinovaní dodrží platné právní předpisy v oblasti odpadů a
to jak po dobu výstavby, tak následně i při provozu navrhovaných a plánovaných objektů a
zařízení. Rovněž s obaly bude nakládáno ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a
příslušných prováděcích předpisů.
Bližší a konkrétnější údaje v oblasti odpadového hospodářství nelze v současnosti uvést.

B.III.4. Hluk a vibrace
Stávající provoz na silnici I/20 v zájmovém úseku je zdrojem hluku a vibrací zejména vůči
obytné zástavbě, podél počátečních cca 500 m navrhované úpravy. Navrhovaná úprava v žádné
variantě významně nezmění rychlost projíždějících vozidel, ani intenzitu dopravního proudu,
nedojde tedy k významné změně hlukové zátěže území.
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B.III.5. Záření ionizující a neionizující
Nepředpokládá se vznik ionizujícího a neionizujícího záření, protože u navrhovaných
technologií chybí pro toto záření zdroje.

B.III.6. Rizika havárií
Jako u každého nově budovaného zařízení existují rizika. V průběhu výstavby bude
zvýšené potenciální nebezpečí havárií např. únikem ropných látek, požáru, poškození přírodního
prostředí - půdy, půdního krytu, vegetace, eroze, narušení vodotečí atd. (větší množství vozidel,
stavební stroje, pracovníci stavební firmy) a to především z důvodu selhání lidského faktoru.
Bude zde zvýšená možnost dopravní nehody s možným následkem ropného znečištění,
poškození nebo zničení části zařízení (prasklá hydraulická hadice, netěsnost mazací nebo
chladící soustavy - úniky převodových olejů, chladící směsi apod.).
Při silničním provozu jsou pak hlavními riziky dopravní nehody a úniky kontaminujících
látek do horninového prostředí, nebo do vodotečí.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. Základní charakteristiky
Geomorfologické členění
Geomorfologicky oblast záměru náleží podle geomorfologického členění (CZUDEK A KOL.
1972) a podrobného regionálního členění reliéfu (BALATKA B., 1995) podcelku Bečovská
vrchovina.
Geomorfologický podcelek Bečovská vrchovina, ve východní části Slavkovského lesa
členitá vrchovina, budovaná amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu,
granitoidy karlovarského žulového masívu a relikty neovulkanitů a terciérních sedimentů. Jde o
slabě diferencovanou kernou vrchovinu s celkovým úklonem k JV, s rozsáhlými zbytky
zarovnaného povrchu, prořezaná hlubokými údolími pérovité říční sítě. Reliéfu dominují
osamocené vyvýšeniny z neovulkanitů.
Podcelek patří do 4. - 5. vegetačního stupně, v z. části převážně zalesněná, smrkové
monokultury převažují nad borovosmrkovými porosty, borovými monokulturami a smrkovými
porosty s příměsí jedle a buku.
Klimatické faktory
Území záměru leží na rozhraní dvou klimatických regionů MT3 a CH7 (QUITT,1971).
Region MT3 je charakterizován krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně
suchým létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím, mírným jarem a mírným
podzimem, normálně dlouhou, mírnou až mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou
s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Region CH7 má velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké léto, dlouhé přechodné
období, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou
sněhovou pokrývkou.
Vlastnosti horninového prostředí
Geologické poměry
V zájmovém území se vyskytují zejména horniny
granodiorit).

prevariského

paleozoika (granit,

Hydrogeologické poměry
Území patří do rajonu 6112 Krystalinikum Slavkovského lesa.
Radonový index pozemku
Pro oblast záměru se obecně udává možnost vysokého indexu radonového rizika, což je
dáno geologickou stavbou podloží (http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/1123/1123d.htm).
Zdroje nerostných surovin, důlní činnost apod.
V řešeném území se podle údajů Surovinového informačního subsystému České
geologické služby (Geofondu) nenachází žádné známé zdroje nerostných surovin, evidovaná
důlní díla, chráněná ložisková území, dobývací prostory či poddolovaná území atd. (viz
http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs)
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Půda
Většina okolních pozemků přiléhajících k zájmovému úseku silnice I/20 je vedena
v katastru nemovitostí jako lesní pozemky a trvalé travní porosty. Dále se zde nacházejí ostatní
plochy, vodní plochy a malé plochy náležející do zastavěné plochy a nádvoří.
Voda
Území, v němž je záměr situován, je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) Chebská pánev a Slavkovský les, zřízené nařízením vlády č. 85/1981 Sb.
Povrchové vody – vodní toky a plochy.
Hydrologicky patří řešená oblast do povodí Labe, konkrétně Teplá a Ohře po Liboc (1-1302). Nejbližší vodotečí je Bečovský potok, který se vlévá zprava do říčky Teplá a dále
bezejmenný potok, který se zleva vlévá do Bečovského potoka. Bečovský potok také napájí 2
bezejmenné rybníky při levé (severní) straně silnice.
Krajina a krajinný ráz
Krajinný ráz je podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 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.
Klíčovými charakteristikami, které v daném území spoluvytvářejí krajinný ráz, jsou reliéf
(přírodní charakteristika) a způsob využití krajiny, resp. podíl, struktura a měřítko jednotlivých
typů využití (tzv. „land use“ – jedná se o komplexní charakteristiku, kde prakticky nelze oddělit
přírodní-kulturní-historickou složku).
Zájmové území patří podle typologie krajiny (viz Zásady územního rozvoje Karlovarského
kraje – 2010) do kategorie 3M15, což je podle charakteru osídlení vrcholně středověká krajina
Hercynika, podle typu využití krajina lesozemědělská a podle typu reliéfu krajina zaříznutých
údolí. Celé území se nachází v CHKO Slavkovký les.
Současný stav krajiny je patrný z obrázku 2. Fotodokumentace je uvedena v příl. H.IV.

Obr. 2. Šikmý letecký (3D) pohled na řešené území od severu (zdroj: Google Earth, ©
Google, © Tele Atlas, satelitní snímek ©GeoEye).
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Fauna a flóra
Území z hlediska fytogeografického členění leží v oblasti Českomoravského mezofytika,
konkrétně ve fytogeografickém okrsku 28d - Toužimská vrchovina.
Bezprostřední okolí stávající komunikace je kryto lidskou činností ovlivněnými
společenstvy bez významnějšího ochranářského významu. V rámci přípravy předkládaného
Oznámení záměru byl proveden orientační biologický průzkum, zaměřený především na možný
výskyt zvláště chráněných druhů fauny a flory v prostoru dotčeném stavebními úpravami silnice.
Širší okolí (např. území dotčené hlukem z provozu na komunikaci) nebylo pro potřeby oznámení
detailněji zkoumáno, neboť se s výjimkou několikametrového koridoru podél silničního tělesa
očekává zachování stávajícího stavu (intenzity provozu apod.).
Výsledky orientačních biologických průzkumů jsou uvedeny v kap. C.II.4.
Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000
Řešený úsek silnice I/20 se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti Slavkovský les,
nedaleko jejího východní hranice (ta probíhá obcí Krásné údolí cca 4 km východně). CHKO je
osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a
Sokolovskou pánev, na východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Nejvyšší vrcholy
Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní
části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a
břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi
vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí,
především západočeských lázní s výskytem četných minerálních pramenů.
Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba
borůvkovitá, dále pak arnika horská, rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, vzácné hadcové
sleziníky, celá řada prstnatců ad. Z typické zvěře připomeňme západoevropskou rasu jelena
evropského, srnčí a černou zvěř, kunovité šelmy. Pravidelně zde hnízdí čáp černý, zajímavostí je
nejzápadnější výskyt sysla obecného.
Z maloplošných chráněných území se nejblíže nachází PP homolka, cca 1 km jižně od
řešeného úseku silnice I/20.
Na území se nenachází žádné území soustavy Natura 2000 – nebude dotčena žádná
ptačí oblast ani evropsky významná lokalita (viz příloha H.2.).
Územní systém ekologické stability
Na řešeném území se nacházejí skladebné prvky ÚSES. Jedná se hlavně o biokoridory
vedené podél toku Bečovského potoka a vedlejší bezejmenné vodoteče a na ně navazující LBC.
Jde o prvky č. 2850, 1894, 1852, 2842, 2852, 2057, 2833 a 1906, přičemž podstatné zásahy do
skladebných částí ekologické stability se nepředpokládá.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu:
V řešeném území se nevyskytují kulturní památky. Mezi kulturní či kulturně-historické
hodnoty řešeného území lze počítat hlavně hodnoty urbanistické a krajinářské, mj. vzrostlou
rozptýlenou zeleň. Řada dřevin v rámci roztroušené zeleně v řešeném území má zvýšenou
ekologicko-krajinářskou hodnotu. Z hlediska archeologických lokalit je celé území považováno za
území s možnými archeologickými nálezy (ÚAN III.), podmínky předběžné ochrany jsou zde dány
zákonem o státní památkové péči.
Nejcennější historickou a uměleckou památkou v nedalekém Bečově nad Teplou je
rozsáhlý komplex hradu a zámku. Zámecké zahrady byly vytvořeny v místě bývalého hradního
příkopu a na členitých terasách propojených schodišti s balustrádami. Mezi další významné
památky patří kostel svatého Jiří z roku 1767, barokní budova radnice se zdobenou fasádou z
konce 18. století a fara - dům čp. 189, který je typickým reprezentantem barokního farního úřadu.
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U fary stojí chráněná lípa stará přibližně 300 let. Domovní zástavba Bečova si zachovala
středověký půdorys. Hodně domů pochází z období baroka a klasicismu (někdy v dezolátním
stavu). U některých jsou zachovány původní vyřezávané dveře z 1. pol. 19. století. Na
bečovském Šibeničním vrchu se dochovala základna šibenice, která byla odkrytá při
archeologickém průzkumu v roce 2002.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží):
Území není nadmíru zatěžované, ani zde nejsou staré ekologické zátěže.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Na lokalitě záměru ani v jeho blízkém okolí se nevyužívají žádné přírodní zdroje.
Koeficient ekologické stability zájmového území je vysoký, jedná se o lesnaté území extenzivně
zemědělsky využívané pozemky.

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Celková realizace záměru zásadně neovlivní životní prostředí v lokalitě. Teoreticky mírně
dotčený může být půdní fond (zábory lesní půdy i ZPF - viz kap. B.II.1), případně se očekávají
lokální zásahy do horninového prostředí (zářezy opěrných zdí). Z bioty může být lokálně
ovlivněna především flóra a vegetace, zatímco fauna znatelně dotčena nejspíše nebude.
Rozptylové a hlukové podmínky budou dotčeny pouze krátkodobě (po dobu výstavby). Vody
povrchové či podzemní budou dotčeny rovněž pouze zanedbatelně - lokálními úpravami
odvodnění komunikace.

C.II.1. Půdní kryt a geologické podloží
Povrch terénu je tvořen slabou vrstvou humózní hlíny, pod nimi se nacházejí svahové a
splachové hlíny a písčité jíly s úlomky hornin. V jejich podloží se vyskytují zvětralé granity/
granodiority, které s hloubkou přechází do zvětralých až navětralých. Zásahy do geologického
podloží budou vycházet z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu (podle předběžných
údajů se jedná o pevné a z hlediska únosnosti příznivé granity.

C.II.2. Biota
Flóra a vegetace - výsledky botanického průzkumu
Botanický průzkum byl v řešeném úseku navrhované úpravy komunikace (mapa na Obr.
3) proveden obecně v koridoru maximálně předpokládaných záborů, který zasahuje především
do svahu vpravo ve směru staničení. Není-li v popisu dílčích úseků (viz níže) uvedeno jinak, byl
terénní průzkum zaměřen hlavně na bezprostřední okolí tělesa komunikace do vzdálenosti max.
10 m jižně (upravená trasa vč. záborů pro opěrné a zárubní zídky podle zvolené varianty) a max.
3 m severně od stávající komunikace (násypová část).
V rámci celé délky řešeného úseku silnice byly na základě podobnosti stanovištních
podmínek vylišeny čtyři dílčí úseky (segmenty), pracovně označené A, B, C a D. V těchto
segmentech pak byla provedena orientační botanická inventarizace (soupis druhů vypracován
jednak pro stromové + keřové patro, jednak pro patro bylinné). Mechové patro bylo zkoumáno
pouze orientačně (v případě vyšší pokryvnosti). Výskyt chráněných druhů je vyznačen v Obr. 3.
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Obr. 3. Orientační mapa řešeného území s vyznačením dílčích ploch botanického
průzkumu (podklad: Přehledná situace, Woring s.r.o. Plzeň. Hvězdičkou je vyznačen výskyt
zvláště chráněného vřesovce pleťového).
Charakteristika dílčích úseků
Dílčí úsek A: úsek od začátku plánované úpravy v km 21,35 (křížení s místní komunikací
v intravilánu Bečova n. Teplou) až po okraj lesa východně od obce (odb. příjezdové
komunikace k domu č.p. 356 – 23/02 ZO ČSOP Berkut). Trasa vede nejprve okrajovou částí
intravilánu, následně mezi travními porosty s rozptýlenou a liniovou zelení. V rámci botan.
průzkumu nebyla sledována plocha na pozemcích zahrádek v intravilánu. Délka tohoto dílčího
úseku je cca 200 m.
Dílčí úsek B: úsek od záp. okraje lesního komplexu (příjezdová komunikace k domu č.p. 356)
k silničnímu propustku v km cca 22,2 (asi 180 m jižně od býv. hostince Hubertus). Úsek se
vyznačuje výrazným zářezem do strmého skalnatého svahu s odkrytými výchozy a četným
balvany podél komunikace, místy se při úpatí svahu vyskytují suťové plochy. Nad silnicí
(pravá strana ve směru staničení) převažuje souvisle zapojený lesní porost, pod silnicí (levá
strana) násypový svah s výsadbami a nálety dřevin s nitrofilním podrostem. V konkávních
úsecích lokální výskyt lesních pramenišť. Délka úseku cca 650 m.
Dílčí úsek C: úsek od propustku v km cca 22,2 až po záp. okraj mokřadní louky po levé
straně silnice (záp. hranice pozemku p.č. 2943) v km cca 22,2. Zářez po pravé straně je méně
výrazný, svah je obecně mírnější, bez skalních výchozů, jen s ojedinělými obnaženými
balvany. Vpravo nad silnicí je lesní porost často rozvolněný, místy světliny s pasekovou
vegetací; vlevo pod silnicí méně výrazný násyp s nálety. Po levé straně na poz. p.č. 2956/1 v
zatáčce silnice pod elektrovodem nachází ruderalizovaná manipulační plocha (skládka se
posyp. materiálu). Dále ve směru staničení na silniční těleso po levé straně navazuje širší
údolní niva bezejmenného přítoku Bečovského potoka s dvěma rybníčky, také po pravé
straně je terén výrazně plošší. Délka úseku je cca 580 m.
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Dílčí úsek D: závěrečný úsek navržené úpravy v délce jen cca 120 m vede podél mokřadní
louky s dřevinnými nálety vlevo (od záp. hranice pozemku p.č. 2943 až po konec úpravy v km
22,85). Po pravé straně komunikace se za příkopem nachází souvisle zapojený lesní porost.
Protože se jedná o zcela přímý úsek, navržená úprava zde plynule přechází na stávající
silniční těleso a nepředpokládají se zábory okolních ploch. Šířka průzkumem řešeného
koridoru zde činí pouze cca 3 m na obě strany komunikace.
Výsledky botanického průzkumu
Přehled zjištěných druhů dřevin. C4a = vzácnější taxon vyžadující pozornost (Grulich 2012).
Odborný název taxonu

český název

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastaneum
Alnus glutinosa
Betula pendula
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus cf. canadensis
Populus tremula
Prunus padus
Quercus robur
Ribes alpinum
Rosa canina
Rubus idaeus
Salix cf. fragilis
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Symphoricarpos albus
Tilia cordata
Ulmus glabra

javor mléč
javor klen
jírovec maďal
olše lepkavá
bříza bělokorá
líska obecná
jasan ztepilý
modřín opadavý
smrk ztepilý
borovice lesní
topol kanadský
topol osika
střemcha hroznatá
dub letní
rybíz alpínský
růže šípková
ostružiník maliník
vrba křehká
vrba jíva
bez černý
bez hroznatý
jeřáb ptačí
pámelník bílý
lípa srdčitá
jilm horský

úsek
A
+
+

B
+
+
+

+
+
+

+
+

C
+
+
+
+
+
+
+

D
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

poznámka

+
+
+
všude dominanta

+
+
+

+
+

C4a

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

intravilán

Přehled druhů bylinného patra. C3 = ohrožené taxony (podle Grulich 2012), §3 = zvláště
chráněný (ohrožený) druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Odborný název taxonu

český název

Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Agrostis stolonifera agg.
Alchemilla sp.
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Arabis cf. hirsuta
Arrhenatherum elatius
Angelica sylvestris
Avenella flexuosa
Bistorta officinalis
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos

řebříček obecný
bršlice kozí noha
psineček výběžkatý
kontryhel
psárka luční
sasanka hajní
kerblík lesní
huseníček rolní
huseník chlupatý
ovsík vyvýšený
děhel lesní
metička křivolaká
rdesno hadí kořen
třtina rákosovitá
třtina křovištní
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úsek
A
+
+

B

+
+

+

C
+

+

D

silniční příkopy
+
+
příkopy

+
+

místy subdom.

+
+

+

+

poznámka

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

místy subdom.
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+
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Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardamine impatiens
Chaerophyllum hirsutum
Chelidonium majus
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium vulgare
Convallaria majalis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Equisetum arvense
Equisetum sylvaticum
Erica carnea
Festuca ovina
Festuca pratensis agg.
Festuca rubra
Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galium album
Galium aparine
Genista germanica
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Holcus lanatus
Juncus effusus
Knautia arvensis
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum ircutianum
Linaria vulgaris
Luzula luzuloides
Luzula pilosa
Lysimachia vulgaris
Melampyrum pretense
Mycelis muralis
Myosotis palustris agg.
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Phalaris arundinacea
Phyteuma spicatum

třtina chloupkatá
vřes obecný
blatouch bahenní
zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý
zvonek okrouhlolistý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice nedůtklivá
krabilice srstnatá
vlaštovičník větší
mokrýš střídavolistý
pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
konvalinka vonná
srha říznačka
mrkev obecná
metlice trsnatá
kapraď rakouská
kapraď samec
vrbka úzkolistá
přeslička rolní
přeslička lesní
vřesovec pleťový
kostřava ovčí
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní
tužebník jilmový
jahodník obecný
svízel bílý
svízel přítula
kručinka německá
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
bolševník obecný
jestřábník Lachenalův
jestřábník zední
jestřábník savojský
medyněk vlnatý
sítina rozkladitá
chrastavec rolní
hrachor horský
hrachor luční
máchelka srstnatá
kopretina irkutská
lnice květel
bika bělavá
bika chlupatá
vrbina obecná
černýš luční
mléčka zední
pomněnka bahenní
hruštice jednostranná
šťavel kyselý
chrastice rákosovitá
zvonečník klasnatý
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+
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+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

prameniště - dom.
úpatí suť. svahu
prameniště

pod skalkami

+
+

+
+
+
+
+
+
+

subdom. až dom.

+

+
+
+
+
+

+

+
+

prameniště
§3, C3 - 3 plochy

+
+
+
+
+

prameniště
prameniště
místy subdom.

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

C3
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

místy subdom.
prameniště
C3

+

+
+

+
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Pilosella officinarum
Poa annua
Poa compressa
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Polypodium vulgare
Potentilla anserina
Primula elatior
Ranunculus repens
Reynoutria Japonka
Rumex obtusifolius
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Senecio jacobaea
Senecio ovatus
Stellaria holostea
Taraxacum officinale s.l.
Thlaspi perfoliatum.
Trifolium medium
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaeae
Veronica chamaedrys
Vicia sepium
Vicia tetrasperma

jestřábník chlupáček
lipnice roční
lipnice smáčknutá
lipnice luční
lipnice obecná
kokořík mnohokvětý
osladič obecný
mochna husí
prvosenka vyšší
pryskyřník plazivý
křídlatka japonská
šťovík tupolistý
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
starček obecný
starček vejčitý
ptačinec velkokvětý
pampeliška smetánka
penízek prorostlý
jetel prostřední
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
brusnice borůvka
brusnice brusinka
rozrazil rezekvítek
vikev plotní
vikev čtyřsemenná

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

krajnice

+
skalní výchozy
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

zejm. prameniště
intravilán

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

D - dom.

+
+

+

+

+

zejm. příkopy

+
+
+
+
+

často subdom.

+
+
+
+
+

Přehled zjištěných druhů mechového patra (výskyt sledován pouze nesystematicky, na
plochách s velkou pokryvností).
Odborný název taxonu

český název

poznámka

Cladonia sp. div.
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Leucobryum glaucum
Parmelia sp. div.
Pleurozium schreberi
Polytrichum formosum
Sphagnum sp.

dutohlávky
rokytník skvělý
rokyt cypřišový
bělomech sivý
terčovky
travník Schreberův
ploník ztenčený
rašeliník

skalní výchozy (B)
zejm. skalní výchozy (úsek B)
dominanta mechového patra
suché svahy (B)
skalní výchozy (B)
svah nad silnicí (B)

Dřevinné patro je po celé délce řešeného úseku tvořeno pestrou směsicí druhů, s hojnou
účastí javorů, lísky, jasanu, místy jeřábu, plošně ovšem převládá smrk, dominující obecně
v okolních lesních kulturách.
V bylinném patře se na celé lokalitě podle typu prostředí dominanty střídají: v acidofilním
lesním podrostu (úseky B a C) dominuje třtina chloupkatá, subdominantami jsou zpravidla
borůvka a brusinka, černýš luční, metlička křivolaká, velmi výrazné je zde i mechové patro
s převládajícím rokytem cypřišovým. V úseku A převažují druhy lučních biotopů - zejména ovsík
vyvýšený, v úseku D na okraji mokřadní louky je dominantou skřípina lesní, hojný je zde i
blatouch bahenní a tužebník jilmový. Vlhkomilné druhy se dále hojně vyskytují v rámci úseku C
na lokálních malých prameništích - např. mokrýš střídavolistý, vlhkomilný nitrofilní podrost ovládá
zejména krabilice chlupatá.
Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem 25 druhů dřevin a 101 druhů bylinného patra, a
dále (nesystematicky) nejméně 8 taxonů mechového patra (6 druhů mechorostů, 2 rody

GeoVision, s.r.o., regionální pracoviště Plzeň

23

Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,85) - oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení 06/2014

lišejníků). 1 zjištěný druh je zvláště chráněn v kategorii „ohrožený“ - vřesovec pleťový (Erica
carnea). Tento druh byl zjištěn na třech malých ploškách v rámci dílčího úseku B.
1) V prvním případě se jedná o výskyt pouze několika shluků sterilních jedinců na plošce
přímo navazující na těleso komunikace (severně orientovaný svah zářezu nad silnicí) cca
v polovině úseku B v zatáčce mezi Bečovem a býv. hostincem Hubertus. Sterilní stav může
souviset se zástinem stromovým patrem.
2) Druhá ploška se nachází v blízkosti hostince Hubertus, opět se jedná o svah zářezu
nad silnicí. Vřesovec se zde vyskytuje v několika mikroporostech vždy o velikosti několika
desítek cm2 (zjištěno cca 10 kvetoucích jedinců).
3) Třetí lokální výskyt (cca 50 kvetoucích ex.) se pak nachází v blízkosti silničního
propustku na JV konci dílčího úseku B. Jedná se o nejbohatší zjištěnou mikropopulaci
prorůstající mechovými polštáři kolem borového pařezu (celková plocha cca 1 m 2, - viz též
fotodokumentaci v Příloze H.IV. Na stejné lokalitě se vyskytuje rovněž hruštice jednostranná
(Orthilia secunda).
Vřesovec je zařazen v kategorii ohrožené taxony (C3) i v aktuálním červeném seznamu
(Grulich 2012), stejně jako hrachor horský (Lathyrus linifolius) a hruštice jednostranná (Orthilia
secunda). Rybíz alpínský (Ribes alpinum) je pak veden jako vzácnější taxon vyžadující
pozornost (C4a). Vzhledem k vzácnému až roztroušenému výskytu zvláště chráněného vřesovce
pleťového v dotčeném území je nutno flóru považovat za složku životního prostředí, která může
být záměrem znatelně ovlivněna.
Fauna a ekosystémy
Z živočišných druhů byl orientačně sledován prokázaný výskyt nebo potenciální přítomnost
ochranářsky významných druhů - především obratlovců.
V řešeném území nebyly zjištěny rozmnožovací biotopy pro obojživelníky (pro jejich
rozmnožování mohou fungovat nejspíše rybníčky v nivě přítoku Bečovského potoka). Vzhledem
k zachování intenzity stávající dopravy na silnici I/20 záměr nijak neovlivní ani případnou migraci
obojživelníků. Výskyt plazů nebyl prokázaný, i když je teoreticky možný (z chráněných druhů
např. ještěrka obecná). Jejich dotčení záměrem se ale obdobně jako u obojživelníků neočekává.
Z ptáků byly v řešeném území (v nejbližším okolí řešené silnice) zjištěny druhy:
budníček menší (Phylloscopus collybita) – hlasové projevy, hnízdní výskyt (několik párů)
budníček větší (Phylloscopus trochilus) – hnízdní výskyt (1 – 2 p.)
červenka obecná (Erithacus rubecula) – hnízdní výskyt (několik p.)
drozd zpěvný (Turdus philomelos) – hnízdní výskyt (1 p.)
kos černý (Turdus merula) – hnízdní výskyt (min. 3 p.)
králíček obecný (Regulus regulus) – hnízdní výskyt (několik p.)
pěnice černohlavá (Sylvia atricalpilla) – hnízdní výskyt (několik p.)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs) – hnízdní výskyt (nejméně 3 p.)
rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – okraj sídla (nejméně 1 p.)
straka obecná (Pica pica) – sběr potravy (1 ex.), hnízdění i v nejbližším okolí možné
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – hnízdní výskyt (několik p.)
sýkora koňadra (Parus major) – hnízdní výskyt (několik p.)
zvonek zelený (Carduelis chloris) – hnízdní výskyt (1-2 p.)
Jedná se o běžné (převážně lesní) druhy, jejichž výskyt odpovídá charakteru biotopu
v širokém okolí a existencí komunikace není nijak dotčen. Lze proto důvodně předpokládat, že
ani předložený záměr úpravy řešeného úseku populace těchto druhů nijak neovlivní (s výjimkou
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určitého dočasně rušivého vlivu po dobu výstavby - lze do určité míry řešit obecnými
preventivními a zmírňujícími opatřeními).
Ze savců byla v těsné blízkosti stávající komunikace zjištěna přítomnost (pobytové stopy)
veverky obecné (Sciurus vulgaris), která patří mezi chráněné druhy (§3 - druhy ohrožené).
Vzhledem k velikosti domovských okrsků či „teritorií“ živočichů je ovšem zřejmé, že uvažovaná
úprava silnice (zábory v koridoru šíčka max. několika m) veverku ani jiné zjištěné druhy živočichů
významně neovlivní. Na rozdíl od vlivů na flóru se významné ovlivnění fauny nepředpokládá.

C.II.3. Ostatní charakteristiky
Ochranná pásma
Komunikace – přilehlé pozemky se nachází v ochranném pásmu komunikace I. třídy
Ochranné pásmo vodního zdroje - v zájmovém území se vyskytují ochranná pásma vodních
zdrojů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam
vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE
A VRATNOSTI)
D.I.1. Vlivy na ovzduší a klima
Vzhledem k charakteru záměru – ve všech variantách rekonstrukce prakticky ve stávající
trase, nepřepokládáme významnější změnu stávajícího stavu.
Na komunikaci nedojde
k měřitelnému navýšení provozu a tedy ani nárůstu emisí z projíždějících vozidel.
Uvedené možné vlivy v B.III.1. Znečištění ovzduší (prašnost a emise stavebních strojů
atd.) se předpokládají v omezeném rozsahu po dobu výstavby a neměly být trvalého charakteru.
Při dodržování základního pořádku na staveništi je vliv nevýznamný. Emise za stavebních strojů
při výstavbě budou vzhledem k omezenému počtu strojů a jejich časově omezenému nasazení
nevýznamné.
Z uvedených skutečností lze hodnotit celkový vliv na ovzduší a klima jako málo
významný až nevýznamný, s nízkou mírou nejistoty. Vlivy přitom budou srovnatelné ve všech
uvažovaných variantách.

D.I.2. Vlivy na vodu
Odvodnění vozovky je nově zajištěno soustavou uličních vpustí a rigolů s drenážemi,
které budou vyústěny do volného svahu v násypové části. Tato voda může být lokálně
znečištěna úkapy ropných látek smytých z povrhu komunikace, případně může obsahovat
zvýšené množství iontových látek (soli) ze zimní údržby. Vzhledem k tomu, že se jedná o již
stávající stav, hodnotíme vliv na vodu jako málo významný.
Významnější ovlivnění povrchových vod je možno předpokládat pouze při havarijních
situacích, kdy do vodotečí prostřednictvím drenáží podél komunikace uniknou ropné, případně
jiné látky přepravované po komunikaci. Proto lze doporučit provedení silničních příkopů
z kamenných drtí prosypaných zeminou s porostem bylinné vegetace. Uvedené řešení oproti
provedení z betonových žlabovek výrazně zpomaluje odtok kontaminantů do recipientů a
spontánně zde dochází také k jejich částečnému biologickému odbourávání.
V zimním období (při chemické údržbě komunikace) budou povrchové vody zatíženy
jistým množstvím tavných vod znečištěných snadno disociovatelnými solemi (s převahou iontů
Na+ a Cl-). Předpokládáme, že silnice I. třídy bude zařazena do 1. pořadí údržby silnic (tyto
komunikace musejí být ošetřeny do 2 hodin od výjezdu techniky). Protože se v území vyskytuje
průměrně 60–100 dnů se sněžením, hodnotíme vliv jako málo významný až středně významný.
V tomto směru je významný mj. fakt, že nehrozí nově vyvolané ovlivnění zdrojů podzemních vod
(trasa komunikace se významně nemění).
S ohledem na fakt, že se provoz na komunikaci oproti stávajícímu stavu ani technologie
údržby a další vlivy komunikace výrazněji nezmění, lze očekávat pouze zanedbatelné vlivy na
okolí. I přes umístění záměru v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská
pánev tak lze hodnotit při dodržení všech předpokládaných opatření lze celkový vliv na vodu
hodnotit jako málo významný s nízkou mírou nejistoty. Vlivy přitom budou srovnatelné ve
všech uvažovaných variantách se stávajícím stavem.
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D.I.3. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
Záměr úpravy řešeného úseku silnice I/20 předpokládá menší přesuny zemních hmot
včetně značných skrývek svrchní části půdního horizontu (orniční a podorniční vrstva na
zemědělských pozemcích). Objem skrývky není dosud stanoven (bude stanoven ve stupni DÚR).
Skrytá ornice bude zčásti uložena zpět na plochách vegetačních úprav, zbytek bude předán
majitelům okolních pozemků k využití.
V území se nevyskytují kvalitnější zemědělské půdy (dotčené TTP patří převážně do
nejnižší, V. třídy ochrany ZPF - BPEJ 84099). Rovněž v případě lesních pozemků se jedná o
půdy mělké, ohrožené erozí, zčásti na stanovištích lesů půdocochranných.
Veškeré odpady vzniklé při výstavbě a následně z provozu a činností v celém území
budou odstraňovány ve smyslu platných právních norem, tj. smluvně zajištěny pro odvoz
odborně způsobilou osobou (firmou) na řádně schválenou a odborně provozovanou skládkou
s příslušným povolením včetně povolení IPPC (podle zákona 76/2002 Sb., o integrované
prevenci v platném znění).
Celkový vliv na půdu, území a geologické podmínky lze hodnotit jako málo významný
s nízkou mírou nejistoty. Vlivy na půdní fond a geologické podmínky lze očekávat nejmírnější
ve var. V1 (prakticky zanedbatelný), ve var. V2 a V3 bude mírně narůstat zábor ploch, přesto
však celkový vliv bude málo významný.

D.I.4. Vlivy na flóru a faunu, vlivy na ekosystémy
V rámci rekonstrukce I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,83) bude zasahováno do
lesních porostů pouze v okrajových částech. Úprava komunikace je málo významným zásahem
do lesních ekosystémů (vzhledem k jejich celkové rozloze v návaznosti na řešený úsek).
Stavba zasáhne také dřeviny rostoucí mimo les. Rozsah kácení není v tomto stupni
projektové dokumentace řešen, odhaduje se, že může být pokáceno:
 max. cca 75 vzrostlých listnatých stromů tvořících zbytek alejového doprovodu a nálety
v okolí tělesa komunikace. Při projektovém řešení bude plně respektován památný strom
– Bečovský buk.
 skutečný rozsah kácení dřevinných porostů podél komunikace (náletové porosty) není
v tomto stupni projektové dokumentace znám. Je zřejmé, že rozsah kácení roste od
varianty V1 k variantě V3
Stavba pouze okrajově zasáhne prvky místního ÚSES. Nový zábor bude proveden na
TTP a lesních pozemcích pouze v nejbližším okolí stávajícího silničního tělesa. Neuvažuje se
s oplocováním silnice, přidáváním jízdních pruhů apod. Realizace záměru tak znatelně neovlivní
migrační průchodnost komunikace (Anděl et al. 2005).
Z pohledu výše uvedených skutečností lze očekávat ve všech variantách nulový či zcela
pouze zanedbatelný vliv na faunu (včetně průzkumem prokázané veverky obecné; její ovlivnění
záměrem se (stejně jako u žádného jiného živočišného druhu) nepředpokládá a není proto nutno
žádat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů (usmrcovat, rušit ve vývoji,
poškozovat biotop…). S ohledem na současný stav území v těsném kontaktu se silnicí se ani po
úpravě silnice její očekávané působení na faunu prakticky nebude lišit od stávajícího stavu.
Z hlediska očekávaných vlivů na flóru je nejvýznamnějším aspektem možné dotčení
zvláště chráněného druhu vřesovec pleťový (Erica carnea) na třech dílčích ploškách (viz kap.
C.II.1) v těsné blízkosti silnice (svahy zářezu a svah nad silničním příkopem v blízkosti
propustku). Riziko dotčení tohoto významného druhu opět roste od var. V1 k var. V3. Při
hodnocení významnosti možného vlivu je ovšem nutno uvažovat fakt, že svahy nad silnicí
představují pro tento druh sekundární stanoviště. Výskyt zde byl evidentně umožněn (nebo
přinejmenším podpořen) výstavbou silnice I/20 v minulosti. Ačkoliv vřesovec se vyskytuje i
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v širším okolí, v těsné blízkosti komunikace s největší pravděpodobností těží z výhodnějších
světelných podmínek liniového průseku oproti zapojeným lesním porostům v okolí.
I přesto je k případnému zásahu do porostu (resp. poškození biotopu) zvláště chráněného
druhu nutno předem získat výjimku z ochranných podmínek podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
K prevenci či zmírňování možných negativních dopadů na populaci druhu jsou pro přípravu
podrobnější úrovně projektové dokumentace v kap. D.IV doporučena obecná opatření (bližší
podmínky však musí vycházet z konkrétního projektového řešení).
Při porovnání variant lze vlivy na biotu ve var. V1 považovat za prakticky zanedbatelné
(nejmenší rozsah, upravená silnice maximálně kopíruje stávající trasu). Ve var. V2 a V3 mírně
narůstá zábor ploch; i přesto bude celkový vliv na faunu, flóru i ekosystémy vždy pouze lokální.
Přes popsaný vliv na výskyt vřesovce pleťového lze konstatovat, že celkový vliv na flóru,
faunu i ekosystémy v celém širším slova smyslu pouze málo významný, s nízkou mírou
nejistoty odhadu. K tomuto hodnocení přispívá mj. fakt, že i po navrhované úpravě vznikne na
okraji silničního tělesa nový biotop, který mohou dotčené rostlinné druhy zčásti znovu osídlit
(včetně vřesovce pleťového - možnost provedení záchranného transferu, viz kap. D.IV).

D.I.5. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Pro zhodnocení záměru na krajinný ráz bylo použito metodické doporučení Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR (Míchal et al. 1999), které konkretizuje znění § 12 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Zároveň byl v přiměřené míře použit „Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby,
činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“ (Vorel et al. 2004). Hodnocení bylo
provedeno v orientační formě, odpovídající rozsahu oznámení záměru, ale především stupni
podrobnosti projektové dokumentace (studie).
Přírodní hodnoty širšího okolí místa krajinného rázu jsou popsána v kapitolách oddílu C
(výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území).
Kulturní hodnoty, urbanistický vývoj. Současná krajina je značně přeměněná lidskou
činností. Těžištěm osídlení území je současnosti město Bečov, okolní sídla vesnického typu
v širším okolí postupně ztrácejí obyvatelstvo. Bečov vznikl na vysoké skalnaté ostrožně nad
ústím Dolského potoka do říčky Teplé jako osada okolo bečovského hradiště. Hrad Bečov vznikl
na ochranu důležité křižovatky zemských cest Loket – Toužim Plzeň a Teplá- stř. Poohří Radošov – Žatec. Aktuální trasa silnice I/20 v Bečově je Zaznamenána již v mapách II.
vojenského mapování (Františkova) z let 1836 – 1852. V mapách III. vojenského mapování
v reambulanci z roku 1947 je vyznačen průjezd silnice Bečovem mimo náměstí.
Novodobý růst města nebyl výrazný, což bylo mimo jiné způsobeno velmi členitým
terénem. Město si tak zachovalo historický charakter včetně jedinečného krajinného rázu. Od
roku 1992 je vyhlášena městská památková zóna.
Historické hodnoty. Z pohledu hodnoceného záměru jsou historické hodnoty
soustředěny zejména v historickém jádru města Bečova a jsou jimi zejména Státní hrad a zámek
Bečov se vzácnou památkou relikviářem sv. Maura, dále četné stavby soustředěné v městské
památkové zóně.
Zhodnocení intenzity vlivů posuzovaného zásahu na krajinný ráz je v přehledné
formě uvedeno v tabulce identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a určení míry vlivu
navrhovaného záměru na znaky krajinného rázu bylo provedeno tabulkovou metodou ve smyslu
metodiky (Vorel et al. 2004).
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Tabulka identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného
záměru na znaky krajinného rázu.
klasifikace identifikovaných znaků
podle
podle
podle
pozitivních
významu
cennosti
nebo
v krajinném
negativních rázu
znaků
pozitivní
zásadní
význačný
pozitivní
zásadní
běžný

posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

pozitivní

spoluurčující běžný

slabý zásah *)

pozitivní

spoluurčující význačný

žádný zásah

znaky kulturní
charakteristik
y
vč. kulturních
dominant

struktura krajiny (měřítko) pozitivní
urbanistická struktura
pozitivní
sídla
obraz sídla
pozitivní

spoluurčující význačný
zásadní
význačný

žádný zásah
žádný zásah

spoluurčující význačný

slabý zásah

znaky
historické
charakteristik
y

zámek a hrad Bečov
pozitivní
městská památková zóna pozitivní
Bečov

zásadní
zásadní

význačný
význačný

žádný zásah
žádný zásah

znaky
estetických
hodnot
v krajině

uspořádání krajinné
pozitivní
scény
kontrast hranic kraj.
neutrální
scény
barevnost krajinné scény pozitivní

zásadní

běžný

žádný zásah

znaky podle
§12
zákona č.
114/1992 Sb.

konkrétní identifikované
znaky a hodnoty

znaky přírodní charakteristický reliéf
charakteristik lesní porosty
y
rozptýlená dřevinná
zeleň
památný strom –
Bečovský buk

*)

žádný zásah
slabý zásah

spoluurčující běžný

slabý zásah

spoluurčující běžný

slabý zásah

stanovená míra vlivu při realizaci doporučených zmírňujících opatření.

Provedené hodnocení bylo provedeno expertní metodou (anketou mezi třemi autory hodnocení).
Z uvedené tabulky vyplývá:


realizací záměru nebudou intenzivněji ovlivněny žádné zásadní a význačné identifikované
charakteristiky znaků krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru,



ostatní méně významné a cenné charakteristiky znaků krajinného rázu budou též
ovlivněny nejvýše slabě,
z hlediska hodnocení vlivu na krajinný ráz jsou všechny varianty řešení záměru
akceptovatelné, z hlediska vnímání stavby v místě krajinného rázu, které je v podstatě
izolováno od většiny identifikovaných znaků svým umístěním na okraji lesního porostu a
zastíněním vzrostlou krajinnou vegetací se jeví normativní varianta (V3) jako méně
vhodná než varianta minimální (V1) a úsporná (V2).



GeoVision, s.r.o., regionální pracoviště Plzeň

29

Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,85) - oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení 06/2014

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
D.II.1. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
Uvažované vlivy výrazněji nepřekračují řešené území rekonstrukce silnice I/20 (km 21,3522,83). K dílčím narušením faktorů pohody bude docházet především v úsecích bližších
k současné zástavbě po dobu výstavby (hluk, prach, vibrace, zvýšený pohyb těžké techniky atd.).
V období výstavby dojde ke zvýšené hlukové a imisní zátěži v přilehlých částech sídelního útvaru
Bečov nad Teplou (transport stavebních materiálů, strojů, snížení plynulosti dopravy vlivem
uzavírek). Tento vliv by měl být však jen krátkodobý.
V období provozu bude vliv prakticky shodný se stávajícím stavem, nepředpokládá se
znatelné zvýšení dopravního zatížení komunikace. Naopak lze očekávat zvýšení bezpečnosti
provozu a především snížení dopravní nehodovost, což v konečném důsledku bude mít mírně
příznivý vliv na obyvatelstvo.
Z uvedených skutečností lze hodnotit celkový vliv na antropogenní systémy, jejich
složky a funkce jako málo významný s nízkou mírou nejistoty.

D.II.2. Vlivy na strukturu a funkční využití území
Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce stávající komunikace se funkční a struktura
území nemění. Vliv hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou nejistoty.

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají z důvodu
minimálního nebo lokálního vlivu na blízké okolí. Dálkové přenosy nebo ovlivnění rozsáhlého
charakteru se nepředpokládají.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
D.IV.1. Opatření pro fázi přípravy
Navrhovaná stavba respektuje stávající trasu silnice I/20 v úseku km 21,35-22,83 a její
realizace nevyžaduje žádná územně plánovací opatření.
Pro fázi další projektové přípravy je třeba provést především podrobné zaměření situace
stavby a na základě přesných údajů kvantifikovat zábory ploch, nutnost odnímání ze ZPF či
PUPFL, případně řešit nutnost zásahů mimo stávající koridor komunikace (např. ve vztahu
k potřebě kácení dřevin apod.).


Před výběrem výsledné varianty zhotovitel PD doporučuje provést geotechnický průzkum a
při výběru zohlednit jeho závěry.



Pro minimalizaci dopadů na krajinnou zeleň je žádoucí po zaměření vybrané varianty provést
orientační dendrologický průzkum s návrhem na kácení či naopak ochranu konkrétních
dřevin. Po projednání s orgánem ochrany přírody je pak vhodné připravit projekt sadových
úprav (ozelenění stavby) - viz níže.
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V rámci konkrétního projektového řešení prověřit možnost úplné eliminace zásahů do ploch
se zjištěným výskytem zvláště chráněného vřesovce pleťového. Zejména vhodné by bylo
vyhnout se úpravám svahu nad silničním příkopem v nejbližším okolí propustku (km cca
22,2) s nejbohatším zjištěným výskytem tohoto druhu. Pokud nebude možné z technických
důvodů zásah do tohoto místa eliminovat, bude nutné zajistit výjimku z ochranných podmínek
tohoto druhu podle § 56 ZOPK a dodržet podmínky případného jejího udělení (viz níže)

D.IV.2. Technická a biologická opatření pro fázi výstavby
Na úrovni situační studie lze navrhovat zatím pouze spíše obecnější technická a
biologická opatření k eliminaci nebo snížení intenzity předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí:


Zajistit během stavby důslednou ochranu památného stromu (Bečovský buk).



Z důvodu snížení prašnosti na přilehlých komunikacích po dobu výstavby zajistit skrápění
terénu v případě velké prašnosti při zemních pracích a důslednou očistu vozidel vyjíždějících
ze stavby na přilehlé veřejné komunikace, případně pravidelná očista přilehlých komunikací.



Významná část výkopových zemin bude použita přímo na lokalitě v rámci stavebních prací.
Oddělené shromažďování odpadů (třídění odpadů) a jejich zneškodňování oprávněnými
osobami. Ve všech projektových dokumentacích dbát na zpracování části o odpadech a
obalech (dle platných právních norem).



Pro zmírnění urychlování povrchového odtoku (mj. lokalizace v CHOPAV) doporučujeme
provést podélné odvodnění komunikace pouze zemními příkopy (nikoliv zpevněnými
betonovými žlabovkami apod.).



Nebude-li možné v projektové fázi eliminovat negativní vlivy na zvláště chráněný druh
vřesovec pleťový (tedy zásahy do ploch s jeho výskytem), je žádoucí v rámci minimalizace
vlivů připravit projekt záchranného transferu dotčené lokální populace. Obecně lze
uvažovat nejspíše o transferu celých porostů (včetně „drnu“, resp. mechových porostů) na
nově vznikající okraj silničního tělesa (např. na horní hranu opěrných či zárubních zdí), kde
lze předpokládat obdobné světelné podmínky. Bližší podmínky pro takový transfer však musí
vycházet z případných podmínek rozhodnutí o výjimce podle § 56 ZOPK.



Pro snížení míry vlivu záměru na identifikované znaky krajinného rázu je žádoucí provést
v rámci stavby kvalitní vegetační úpravy založené na analýze stanovištních podmínek.
Cílem projektu vegetačních úprav je eliminovat kácení mimolesních dřevin v rámci stavby a
zastínit případné pohledy na nové opěrné zdi ve směru hlavních pohledů v krajině.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ
SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem k charakteru záměru, zejména jeho lokálnímu rozsahu a relativní konkrétnosti
řešení lze považovat nedostatky ve znalostech při specifikovámní vlivů (v tomto případě např.
konečný výběr varianty) za nevýznamné. Neurčitosti spojené s výběrem varianty z hlediska
rozsahu a významnosti vlivů na životní prostředí jsou relativně zanedbatelné.
Za určitý nedostatek ve znalostech lze považovat také např. absenci biologického
průzkumu (vzhledem k době zpracování oznámení nebylo možno provést reprezentativní terénní
šetření). S ohledem na výše popsaný (téměř zanedbatelný) rozsah vlivů rekonstrukce
komunikace a především zcela minimální rozsah dotčeného území (pouze bezprostřední okolí
stávající silnice I. třídy) považuje zpracovatel Oznámení tyto nedostatky za málo podstatné.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr „I/20 BEČOV NAD TEPLOU (KM 21,35-22,83)“ byl předložen ve třech variantách.
 V1 úprava ve stávající trase „minimalistická“
 V2 úprava trasy v kategorii S7,5 „úsporná“
 V3 úprava trasy v kategorii S9,5 „normativní“
Navrhované řešení vychází z následujících předpokladů:
• výhledově je uvažováno s novou trasou silnice I/20 (od I/6-R6 Tašovice – Toužim), kdy
stávající silnice zůstane zachována pro obsluhu území a dálkový tranzit bude
převeden do nové trasy
• je řešen lokální úsek se zvýšenou nehodovostí, kdy stávající trasa v navazujících úsecích
nevykazuje zvýšenou nehodovost
• v době zpracování PD se nepočítá s dalšími úpravami stávající trasy
V rámci výrobních jednání při zpracování PD došlo k návrhu tří variant, které jsou stručně
popsány v textu. Výslednou variantu zvolí investor (ŘSD ČR) po případném projednání studie s
dotčenými orgány státní správy.
Jednotlivé varianty řeší odstranění problematického úseku se zvýšenou nehodovostí.
Všechny varianty začínají a končí ve stejném místě, jsou srovnatelně dlouhé a překonávají
shodné převýšení. Zásadní rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou v předpokládaném objemu
zemních prací, objemu inženýrských konstrukcí a předpokládaných stavebních nákladech.
Hledisko územně plánovací
Z hlediska územně plánovací dokumentace (ÚPD) jsou všechny varianty rovnocenné.
Jedná se o úpravu úseku se zvýšenou nehodovostí, která není řešena platnou ÚPD (viz Příl.
H.I). Všechny varianty se pohybují v ochranném pásmu stávající silnice.
Hledisko dopravně – technické
Varianta V1 – „minimalistická“
Úprava v této var. rozšiřuje vozovku průměrně o 1,1-1,2 m a pohybuje se hlavně po stávající
silnici a stávajícím zemním tělese. V zásadě zůstává zachováno problematické směrové vedení,
které je díky řadě bezprostředně navazujících protisměrných oblouků malých poloměrů značně
nebezpečné. Řešení ve var. V1 neumožní plně odstranit tyto dopravní závady. Rozšíření
vozovky usnadní průjezd zejména nákladních vozidel a umožní jejich vzájemné míjení bez
větších problémů, na průjezd osobních vozidel však nebude mít výrazný vliv. Je možné, že
rozšíření vozovky naopak vyvolá mírné zvýšení rychlosti jízdy osobních vozidel („řezání“
zatáček), což v kombinaci s příčným sklonem a problematickými rozhledy do směrových oblouků
může být spíše kontraproduktivní.
Varianta V2 – „úsporná“
Návrh úpravy řeší nové směrové vedení v kategorii dle technické normy, byť pro nižší
návrhovou rychlost (kdy je zohledněn stávající stav v navazujících úsecích). Směrové oblouky
jsou upraveny jako protisměrné s plynulým přechodem pomocí inflexních přechodnic. Poloměry
směrových oblouků jsou shodné nebo jsou v odpovídajícím poměru dle technické normy, tzn.,
umožní plynulý průjezd konstantní rychlostí bez nutnosti náhlé změny způsobu a rychlosti jízdy.
Díky provedení pravostranného rigolu se zlepší rozhled pro zastavení ve směrových obloucích.
Technické řešení sice neodpovídá návrhovým parametrům na silnici I. třídy dle technických
norem, ale odpovídá parametrům stávající silnice v navazujících úsecích a proto bude dle názoru
zhotovitele PD pro řidiče předvídatelné.
Varianta V3 – „normativní“
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Návrh úpravy řeší nové směrové vedení v minimálních parametrech kategorie silnice I. třídy
dle technické normy, byť neodpovídá mezinárodní silnici. Směrové oblouky jsou upraveny jako
protisměrné s plynulým přechodem pomocí inflexních přechodnic. Poloměry směrových oblouků
a délky přechodnic jsou minimální dle technické normy. Díky zvětšení poloměrů směrových
oblouků a provedení pravostranného rigolu se zlepší rozhled pro zastavení ve směrových
obloucích. Technické řešení odpovídá návrhovým parametrům silnice I. třídy dle technických
norem, s výjimkou rozšíření o stoupací pruh a kategorii pro mezinárodní silnici.
Shrnutí a doporučení
V žádné z variant navržené řešení zcela neodpovídá všem ustanovením předpisů pro
projektování pozemních komunikací platných v době zpracování PD (03/2013). Největší rozdíly
jsou ve variantě V1, kdy je upravována stávající trasa, nejmenší odchylky jsou ve variantě V3,
která odpovídá platným normám mimo neprovedeného zvětšení počtu jízdních pruhů ve
stoupání.
Z hlediska technického řešení zpracovatel projektové dokumentace (Woring s.r.o.) doporučuje
k realizaci variantu V2 (varianta „úsporná“). Důvodem je podstatné zlepšení stávající dopravní
situace, při současném dosažení akceptovatelných nákladů a „předvídatelnosti“ parametrů
silnice pro řidiče.
Varianta V1 sice zlepší průjezd nákladních vozidel, ale přínos pro osobní vozidla je
minimální, jelikož zůstane zachováno problematické směrové vedení (většina nehod se týká
osobních vozidel).
Varianta V3 je dle názoru zhotovitele PD „zbytečně velkorysá“, jelikož navazující úseky
silnice zůstanou zachovány v kategorii S7,5 a s dalšími úpravami se v době zpracování PD
neuvažuje. Vznikl by tedy lokální úsek (1500 m) ve vyšších kvalitativních parametrech než
navazující úseky silnice. Tato varianta není doporučena i s ohledem na výhledově uvažované
vedení silnice I/20 v nové trase, kde bude silnice provedena v normativních parametrech pro
silnici I. třídy i mezinárodní tah E49. Stávající silnice pak zůstane zachována pro obsluhu území
jako silnice II., popř. III. třídy – tzn., že jakékoliv úpravy stávající silnice jsou z hlediska silnice I.
třídy pouze dočasné a ve výhledovém období prováděny pro silnici II., popř. III. třídy.
Hledisko životního prostředí
Celý řešený úsek je umístěn v CHKO Slavkovský les. Nedotýká se území Natura 2000,
národních parků, maloplošných zvláště chráněných území, apod. Všechny varianty zasahují:
• do okolního vzrostlého lesa
• do prvků ÚSES sousedících se stávající silnicí (regionální a lokální biocentra a biokoridory).
Některé zasahují méně (V1), jiné zasahují více (V3).
S ohledem na charakter záměru (rekonstrukce či lokální rozšíření existující silnice) a dobu
zpracování Oznámení nebyly prováděny rozsáhlejší průzkumné práce (např. průzkum
dendrologický, biologický, pedologický a související studie (např. hluková a rozptylová studie).
Navzdory faktu, že varianta V1 má nejmenší dopady na okolí (drobné úpravy stávající
trasy silnice), nejsou ani varianty V2 a V3 výrazně nepříznivější z hlediska vlivů na životní
prostředí (dotčené plochy jsou v bezprostředním okolí stávající komunikace, nejedná se o
přírodní biotopy nebo plochy z přírodního hlediska jakkoliv jinak cenné). Tyto varianty zároveň
mohou lépe splňovat požadovanou funkci snížení nehodovosti v řešeném úseky, a tedy mají
mírně příznivější vliv na lidské zdraví.
Mezi všemi posuzovanými variantami jsou tak vcelku jen málo podstatné až zanedbatelné
rozdíly v působení na okolí. Z hlediska vlivů na životní prostředí či lidské zdraví je proto lze
považovat za prakticky srovnatelné.
Na základě výše uvedených informací zpracovatel oznámení považuje projektantem
doporučovanou variantu V2 za zcela akceptovatelnou z hlediska vlivů na životní prostředí.
Varianty V1 a V3 jsou nicméně z hlediska posuzování vlivů rovněž plně akceptovatelné.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapa širších vztahů – situace záměru (měřítko cca 1 : 10 000) je přiložena na konci tohoto
Oznámení (viz Příl. H.III) společně s fotodokumentací (Příl. H.IV)

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.

G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Oznamovaným záměrem je „I/20 BEČOV NAD TEPLOU (KM 21,35-22,83)“. V současné
době silnice I/20 nesplňuje v řešeném úseku svým směrovým a příčným uspořádáním a
částečně také výškovým vedením požadavky na silnici I. třídy (a mezinárodní silnici) dle
příslušných technických norem. Je vedena (dle analýzy dopravní nehodovosti zpracované firmou
EDIP v 09/2008) jako úsek se zvýšenou nehodovostí.
Na lokalitě jsou vymezeny skladebné prvky lokálního ÚSES a celé území náleží do CHKO
Slavkovský les. Záměr je proto projektován tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí
zájmového území i jeho historické hodnoty. Do ptačích oblastí ani evropsky významných lokalit
soustavy Natura 2000 rekonstrukce nezasahuje.
Předmětný úsek je projektovou dokumentací řešen ve třech variantách:


V1 úprava ve stávající trase „minimalistická“



V2 úprava trasy v kategorii S7,5 „úsporná“



V3 úprava trasy v kategorii S9,5 „normativní“

Jelikož tento úsek silnice nevede přes hustěji obydlená území, nedojde k ovlivnění
veřejného zdraví obyvatel. Při lokálním charakteru stavby (a s vědomím toho, že silnice I/20 má
být výhledově přeložena zcela mimo Bečov) nelze předpokládat, že realizací záměru dojde
k výrazným změnám z hlediska hustoty provozu (z hlediska rozptylových a hlukových podmínek
apod.). Celkově bude životní prostředí při dodržování navržených opatření ovlivněno jen velmi
málo, přičemž všechny tři předložené varianty jsou v tomto ohledu prakticky srovnatelné.
Navzdory faktu, že varianta V1 má dopady na okolí nejmenší (drobné úpravy stávající
trasy silnice), nejsou ani varianty V2 a V3 výrazně nepříznivější z hlediska vlivů na životní
prostředí (dotčené plochy jsou v bezprostředním okolí stávající komunikace, nejedná se o
přírodní biotopy nebo plochy z přírodního hlediska jakkoliv jinak cenné). Tyto varianty zároveň
mohou lépe splňovat požadovanou funkci snížení nehodovosti v řešeném úseku, a tedy mají
mírně příznivější vliv na lidské zdraví.
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H.

PŘÍLOHY

H.I. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
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H.II. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
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H.III. Mapa širších vztahů – situace záměru.
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H.IV. Fotodokumentace

Foto 1. Začátek úseku navrhované úpravy v intravilánu města Bečov nad Teplou, v km 21,35. Počáteční
cca 500 m dlouhý úsek silnice je v těsném kontaktu s obytnou zástavbou města.

Foto 2. Památný strom (Bečovský buk) při levém okraji silnice před domem č.p. 368 (km cca 21,45).
Foto 3. Skalní výchoz nad silnicí na okraji lesa (začátek dílčího úseku B). V této části se předpokládá
zářez do svahu s případnou zárubní zdí (v rozsahu podle zvolené varianty).
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Foto 4. Pohled z místa význačnějších rozhledů z naučné stezky Šibeniční vrch. Trasa upravované komunikace je pohledově zakryta lesními porosty a krajinnou zelení. Úprava směrového vedení silnice spolu s opěrnými zdmi nebude
výrazně viditelné a nezpůsobí změnu uspořádání krajinné scény.

Foto 5. Pohled z místa význačnějších rozhledů, ze Šibeničního vrchu. Trasa rekonstruované komunikace nevytvoří pohledovou dominantu na krajinné scéně. Úprava směrového vedení silnice spolu s opěrnými zdmi nebude výrazně
viditelné a nezpůsobí změnu uspořádání krajinné scény.
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Foto 6. Pohled na počátek řešeného úseku z místa se zvýšenou antropickou frekvencí, Toužimské ulice v Bečově. Trasa rekonstruované komunikace je pohledově zakryta zástavbou města, lesními porosty a krajinnou zelení. Změna
směrového vedení silnice spolu s opěrnými zdmi nebude výrazně viditelné a nezpůsobí změnu uspořádání krajinné scény.

Foto 7. Pohled z místa se zvýšenou antropickou frekvencí, Plzeňské ulice v Bečově. Změna směrového vedení silnice spolu s opěrnými zdmi nebude prakticky vůbec viditelné, pokud bude stavba vhodně ozeleněna
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Foto 8. Pohled na úsek navrhované úpravy v km cca 21,55 (dílčí úsek A botanického průzkumu) na
výjezdu z města Bečova, proti směru staničení silnice.

Foto 9. Díky směrovému vedení silnice I/20 je viditelnost v naprosté většině trasy silně omezena
střídajícími se směrovými oblouky a lesními porosty (dílčí úsek C botanického průzkumu). Vizuální
projev opěrných zdí nebude díky tomu prakticky vůbec znatelný, zejména pokud bude provedeno vhodné
ozelenění stavby.
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Foto 10. Pohled na střední část úseku navrhované úpravy (km cca 21,6 dílčí segment B průzkumu) se
zatáčkami nesplňujícími normové parametry. V těchto místech bude nutný zářez s opěrnou zdí.

Foto 11. Silniční příkop a propustek v km cca 22,2, který tvoří hranici mezi dílčími úseky B a C
botanického průzkumu (viz Obr. 3). Právě zde byla zjištěna nejbohatší populace vřesovce pleťového na
celkové ploše cca 1 m 2. Záměr počítá s úpravou propustku, přičemž hrozí zásah do porostu vřesovce.
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Foto 12 a 13. Vřesovec pleťový (Erica carnea) a hruštice jednostranná (Orthilia secunda) na svahu nad
příkopem poblíž propustku v km 22,2 (dílčí úsek B botanického průzkumu).

Foto 14. Pohled na konec úseku navrhované úpravy v km 22,85 směrem proti staničení komunikace (dílčí
úsek D botanického průzkumu). Z tohoto pohledu vpravo (za linií dřevin) se nachází mokřadní louka, která
však již nebude úpravou dotčena (úprava navazuje na stávající silniční těleso).
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Seznam použitých zkratek
EIA

proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

EVL

evropsky významná lokalita

MZCHÚ

maloplošné chráněné území

ÚP

územní plán

ÚP VÚC PA

územní plán velkého územního celku plzeňská aglomerace

SÚ

sídelní útvar

SEA

proces posuzování vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

VZCHÚ

velkoplošné chráněné území
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