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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je posouzení variant přeložky silnice II/154 u Třeboně, tedy 

variant A, B, C, D a E. Obsahem práce je zhodnocení navržených variant z hlediska vlivu 

na životní prostředí, dopadu na obyvatelstvo, technického vlivu a ekonomického vlivu. V 

rámci práce byly varianty posuzovány pomocí rizikové analýzy a metody Totálního 

ukazatele kvality prostředí. 
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ABSTRACT 

The subject of diploma thesis is evaluation of variants of the relocation of the road II/154 by 

Třeboň, variants are A, B, C, D and E. Content of diploma thesis is evaluation of the 

designed variants from the environment point of view, impact on population, technical and 

economical impact. The variants in the diploma thesis were evaluated by risk assessment 

ant TUKP method. 

KEYWORDS 

Relocation of the road II/154. road transport, Environment, Risk Assessment, TUKP method 



4 
 

Seznam použitých zkratek 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČSN  Česká technická norma 

EIA  Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

EVL  Evropsky významné lokality 

GIS  Geografický informační systém (Geographic Information Systém) 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KÚ  Krajský úřad 

MÚK  Mimoúrovňová křižovatka 

MUT  Axiomatická teorie kardinálního užitku (Multiatribute Utility Theory) 

MZCHÚ Maloplošná zvláště chráněná území 

NO2  Oxid uhličitý 

OK  Okružní křižovatka 

PM10  Tuhé prašné látky 

PO  Ptačí oblasti 

PP  Přírodní památka 

PR  Přírodní rezervace 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RF  Rizikový faktor 

RPN  Risk Priority Number 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

TNV  Těžká nákladní vozidla 

TUKP Totální ukazatel kvality prostředí 

VKP  Významné krajinné prvky 

ZCHÚ Zvláště chráněná území 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŽP  Životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................... 7 

2. Širší územně – dopravní vztahy ..................................................................................... 7 

3. Přeložka silnice II/154, Třeboň ....................................................................................... 9 

3.1. Popis záměru .......................................................................................................... 9 

3.2. Zdůvodnění potřeby a umístění záměru .................................................................. 9 

3.3. Proces posuzování před veřejným projednáním .....................................................11 

3.3.1. Dotčené územní samosprávné celky ...............................................................12 

3.3.2. Dotčené správní úřady ....................................................................................12 

3.4. Charakter záměru ..................................................................................................12 

3.5. Popis jednotlivých variant .......................................................................................14 

3.5.1. Varianta A .......................................................................................................14 

3.5.2. Varianta B .......................................................................................................15 

3.5.3. Varianta C .......................................................................................................17 

3.5.4. Varianta D .......................................................................................................18 

3.5.5. Varianta E .......................................................................................................19 

3.6. Intenzita dopravy ....................................................................................................20 

3.7. Model dopravy ........................................................................................................20 

3.7.1. Model dopravní poptávky ................................................................................21 

3.7.2. Model dopravní nabídky ..................................................................................21 

3.7.3. Výpočet dopravních zátěží ..............................................................................21 

3.7.4. Výsledky a závěry modelu dopravy .................................................................22 

4. Předpokládané vlivy záměru..........................................................................................23 

4.1. Technická specifikace ............................................................................................23 

4.2. Intenzity a dopravní zatížení ...................................................................................25 

4.3. Vliv na dopravní a jinou infrastrukturu ....................................................................27 

4.4. Ekonomické vlivy ....................................................................................................29 

4.4.1. Hmotný majetek a kulturní památky ................................................................29 

4.4.2. Finanční náročnost ..........................................................................................29 

4.5. Vliv na životní prostředí ..........................................................................................31 

4.5.1. Kvalita ovzduší ................................................................................................31 

4.5.2. Povrchová voda ..............................................................................................32 

4.5.3. Podzemní voda ...............................................................................................32 

4.5.4. Půda ...............................................................................................................33 

4.5.5. Horninové prostředí .........................................................................................33 

4.5.6. Fauna, flora a přírodní stanoviště ....................................................................34 

4.5.7. ZCHÚ ..............................................................................................................35 



6 
 

4.5.8. Lokality soustavy NATURA 2000.....................................................................35 

4.5.9. Krajina .............................................................................................................37 

4.6. Rozptylová studie ...................................................................................................39 

4.6.1. Popis použité metodiky ...................................................................................39 

4.6.2. Vypracování ....................................................................................................40 

4.6.3. Výsledky rozptylové studie ..............................................................................46 

4.7.    Akustická studie ..................................................................................................46 

4.7.1. Popis použité metodiky ...................................................................................47 

4.7.2. Vypracování ....................................................................................................47 

4.7.3. Výsledky akustické studie ...............................................................................57 

5. Metody porovnání variant ..............................................................................................59 

5.1. Riziková analýza ....................................................................................................59 

5.1.1. Obecné znalosti rizikové analýzy.....................................................................59 

5.1.2. Metoda FMEA .................................................................................................59 

5.1.3. Metoda SAFMEA ............................................................................................61 

5.2. Metoda Totálního ukazatele kvality prostředí TUKP ...............................................64 

5.2.1. Obecné znalosti metody TUKP .......................................................................64 

5.2.2. Aplikace axiomatické teorie užitku MUT ..........................................................67 

6. Aplikace zvolených metod pro posouzení jednotlivých variant .......................................69 

6.1. Hodnocená rizika všech variant u rizikové analýzy .................................................69 

6.2. Vyhodnocení rizikové analýzy ................................................................................71 

6.2.1. Vyhodnocení varianty A ..................................................................................72 

6.2.2. Vyhodnocení varianty B ..................................................................................74 

6.2.3. Vyhodnocení varianty C ..................................................................................77 

6.2.4. Vyhodnocení varianty D ..................................................................................79 

6.2.5. Vyhodnocení varianty E ..................................................................................81 

6.2.6. Sumární riziko jednotlivých variant na segmenty .............................................83 

6.2.7. Závěr vyhodnocení rizikové analýzy ................................................................88 

6.3. Hodnocená rizika všech variant u metody TUKP ....................................................91 

6.4. Vyhodnocení metody TUKP ...................................................................................92 

6.4.1. Metoda ALO – FUL .........................................................................................95 

6.4.2. Závěr vyhodnocení metody TUKP ...................................................................97 

7. Zhodnocení výstupů použitých metod ...........................................................................99 

8. Závěr ........................................................................................................................... 101 

 



7 
 

1.  Úvod 

Tato práce se zabývá přeložkou silnice II/154 u Třeboně, za účelem vyvedení tranzitní 

dopravy v průtahu Třeboní. Cílem práce je uvedení do problematiky přeložky silnice II/154, 

popis jejích variant a zhodnocení aktuálního stavu. Dále jsou vymezeny předpokládané 

vlivy záměru pro každou variantu z hlediska technického, ekonomického, ekologického        

a dopadu na obyvatelstvo. Dalším cílem je posouzení variant vzhledem k životnímu 

prostředí, jejich přínosy a nedostatky. Ke zhodnocení variant jsou použity dvě posuzovací 

metody. Nejdříve je použita riziková analýza, založená na expertním posuzování                      

a následném statistickém vyhodnocení vymezených rizik. Riziková analýza identifikuje 

problémové segmenty a v nich následně vymezí možná rizika dané varianty. Jako druhá 

metoda je použita TUKP (Totální ukazatel kvality prostředí), která je také založena z části 

na expertním posuzování a z části na výpočtu celkových užitků. Pro tuto metodu jsou 

vymezeny podobně jako u rizikové analýzy segmenty a k nim příslušné číselné hodnoty. 

Následně jsou výsledky metod shrnuty a vyhodnoceny a je určena optimální varianta. Poté 

jsou výsledky obou metod porovnány. V závěru je shrnutí celé práce, srovnání obou 

posuzovacích metod a doporučení. 

2.  Širší územně – dopravní vztahy 

V místě řešeného úseku komunikace a přeložek se nachází hned několik významných 

dopravních tahů. Jistý vliv na územně dopravní situaci v území má dálnice D3, která odvádí 

tranzitní dopravu mimo řešené území kolem města Třeboň, avšak tato dálnice končí 

v Českých Budějovicích a doprava vedená jižně k hranicím zatěžuje výhradně komunikaci 

I/24 a II/154. S dostavbou dálnice D3 by mohlo dojít k jistému odlehčení řešeného úseku, 

avšak práce na dálnici jsou v této době teprve na začátku, kdy se provádí zemní práce.  

V oblasti řešeného území se nachází silnice I. třídy I/24, jež je vedena ze severu od města 

Veselí nad Lužnicí jižně přeš město Třeboň až k hranicím s Rakouskem, silnice I/34 spojuje 

České Budějovice se Svitavami na východě přes město Třeboň, kde protíná silnici I/24. 

Dále jsou zde vedeny silnice II. třídy. Silnice II/155 je vedena z města Třeboň na západ 

k Českému Krumlovu a silnice II/154 (řešená komunikace) je vedena z města Třeboň jižně 

přes město Nové Hrady do Kaplice. 

Silnice II/154 je silnice druhé třídy. Nachází se v Jihočeském kraji. Vede z Kaplice na jihu 

Čech do Třeboně. Začíná v okresu Český Krumlov obci Kaplice na křižovatce, kde se křižují 

silnice I/3 a II/158, pokračuje do Blanska, přes Hradiště, Ličov a Benešov nad Černou. Dále 

prochází okresem České Budějovice přes Nové Hrady a okresem Jindřichův Hradec, kde 
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končí ve městě Třeboň. Celková délka komunikace je 56,8 km. Na následujících obrázcích 

jsou zvýrazněny výše zmíněné silnice na mapě. [10] 

 

 

Obrázek 1: Širší územně – dopravní vztahy v okolí Třeboně [1] 

 

Obrázek 2: Širší územně – dopravní vztahy v okolí Třeboně – silnice I/24 a II/154 [1] 



9 
 

 

Obrázek 3:Silnice II/154 [3] 

 

3.  Přeložka silnice II/154, Třeboň 

3.1. Popis záměru 

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění:  

kategorie: II  

bod: 9.1  

název: Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 

třídy (záměry neuvedené v kategorii I)  

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle 

zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad 

Jihočeského kraje. [2] 

3.2. Zdůvodnění potřeby a umístění záměru 

Hlavním účelem záměru je přesunutí tranzitní dopravy ze silnice II/154 na průtahu Třeboní. 

Kritický je profil Světské hráze, který přísluší do městské památkové rezervace Třeboň. 

Světská část pak přímo navazuje na historické městské centrum Třeboně a zámecký park. 
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Jedná se tedy i o historickou a turistickou oblast. Celé území spadá do CHKO Třeboňsko, 

které zahrnuje mnoho dalších chráněných území, PO soustavy Natura 2000 a biosférickou 

rezervaci UNESCO. Zbytná tranzitní doprava, hlavně TNV, je tedy problém.  

Záměr je řešen ve více variantách, které do posouzení vstupují rovnocenně, co se týče 

posouzení vlivů na životní prostředí. 

 

Kapacitní údaje záměru ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,                

o posuzování vlivů na životní prostředí: 

třída silnice: II 

celková délka úpravy: 

varianta A: cca 1,6 km, z toho: 

cca 0,9 km úprava ulic Táboritská, Svobody a Budovcova, 

cca 0,7 km úprava hráze (ul. Budovcova a Novohradská) 

varianta B: cca 10 km 

varianta C: cca 4 km 

varianta D: cca 4 km 

varianta E: cca 4 km 

 

Technické řešení záměru odpovídá následujícím návrhovým parametrům dle ČSN 73 6101 

Projektování silnic a dálnic: 

 Kategorie silnice: II. třída 

 Návrhová kategorie: Varianta A: MO2K/7,5/30 

             Varianta B: S7,5/60 

             Varianta C: S7,5/50 

                     Varianta D: S7,5/50 

             Varianta E: S7,5/50 

 Šířkové uspořádání: dva jízdní pruhy 

Směrové a výškové uspořádání respektuje místní podmínky a požadavky norem                      

a konstrukce vozovek předpokládané zatížení. Silnice budou obsahovat odvodňovací 

zařízení a všechna další potřebná zařízení. Zemní těleso komunikace bude upraveno tak, 

aby se začlenilo do silničního tělesa krajiny. U varianty B dojde k optimálnímu zásahu         

do okolního přírodního prostředí, a to kvůli minimálnímu přípustnému poloměru směrových 

oblouků, který není u stávajícího stavu dodržen. Poloměry směrových oblouků jsou 

upraveny na minimálních 240 m pro návrhovou rychlost 60 km/h. 
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Záměr je umístěn na územích, která jsou k dispozici v následující tabulce. 

 

Kraj Okres Obec KÚ 

Jihočeský Jindřichův Hradec Třeboň Třeboň 

Nová Ves nad 
Lužnicí 

Nová Ves nad 
Lužnicí 

České Budějovice Nové Hrady Vyšné 

Obora u Vyšného 

Nakolice 

Byňov 

Tabulka 1: Území dotčená záměrem [2] 

3.3. Proces posuzování před veřejným projednáním 

• Dne 5. 1. 2015 obdržel Krajský úřad – Jihočeský kraj, jako příslušný úřad podle 

zákona, oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 k citovanému zákonu č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 

Sb. (dále jen „zákon“). 

• Dne 13. 1. 2015 bylo zahájeno zjišťovací řízení příslušným úřadem. Oznámení             

o zahájení zjišťovacího řízení bylo zasláno dotčeným územně samosprávným 

celkům. Na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj bylo oznámení zveřejněno 

dne 14. 1. 2015.  

• 3.2.2015 – oznámení předloženo příslušným úřadem dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Krajský úřad vydal dne 13. 2. 2015 vyjádření od dotčených správních úřadů                     

a veřejnosti.  

• 16.2.2015 – Zveřejněny závěry zjišťovacího řízení, že záměr „Přeložka silnice II/154, 

Třeboň“ má významný vliv na ŽP a bude posuzován podle zákona. 

• 11.3.2015 – Byla vydána informace o oznámení 

• Dne 20. 6. 2017 obdržel krajský úřad dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 

k zákonu. Součástí dokumentace bylo naturové posouzení zpracované podle zákona 

č. 114/1992 Sb.  

• Dokumentace byla 26. 6. 2017 rozeslána dotčeným územně samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům k zveřejnění a vyjádření.  

• 3.7.2017 – Zveřejnění informace o dokumentaci  
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• 2.8.2017 - dokumentace předložena příslušným úřadem dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Dne 8. 9. 2017 krajský úřad obdržel posudek  

• 18. 9. 2017 KÚ rozeslal posudek dotčeným územně samosprávným celkům                     

a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

• Dne 22. 9. 2017 rozeslal příslušný úřad oznámení o veřejném projednání 

dokumentace a posudku o vlivech záměru „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ na životní 

prostředí dotčeným územně samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům        

a zajistil jeho zveřejnění v zákonném termínu. [2] 

 

3.3.1. Dotčené územní samosprávné celky  

Jihočeský kraj, město Třeboň, město Nové Hrady, obec Nová Ves nad Lužnicí 

 

3.3.2. Dotčené správní úřady  

• Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí 

• Městský úřad Nové Hrady, odbor životního prostředí 

• Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice  

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Jindřichův Hradec 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení 

Správa CHKO Třeboňsko  

3.4. Charakter záměru 

Záměr zasahuje do okresů Jindřichův Hradec a České Budějovice přes obce Třeboň, Nová 

Ves nad Lužnicí a Nové Hrady. 

Záměr se skládá z pěti variant, přičemž nejsou nároky na realizaci nových komunikací. 

Varianta A:  Oprava/rekonstrukce stávajícího stavu 

Varianta B:  Novostavba 

Varianta C:  Novostavba 

Varianta D:  Novostavba 

Varianta E:  Novostavba 

 

Záměr nepožaduje žádné nároky na realizaci dalších komunikací. V dotčeném území 

nejsou plánované žádné jiné komunikační stavby, které by kumulovaly se záměrem. 
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Varianty jsou rozděleny do pěti skupin: 

• Varianta A (nulová) – záměr, kde se zachová stávající stav, pouze s případnými 

stavebními či organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním a navazujícím 

prostoru. 

• Varianta B (odsunutá) – záměr je umístěn mimo město Třeboň 

• Varianta C (přisunutá) – záměr je umístěn v kontaktu s městem Třeboň 

• Varianta D (přisunutá) – záměr je umístěn v kontaktu s městem Třeboň 

• Varianta E (přisunutá) – záměr je umístěn v kontaktu s městem Třeboň 

 

Umístění variant je možno vidět na následujících obrázcích č.4 a č.5: 

 

 

Obrázek 4: Mapa s variantami A, C, D a E [2] 
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Obrázek 5: Mapa s variantou B a jejími podvariantami B1 a B2 [2] 

 

3.5. Popis jednotlivých variant 

3.5.1. Varianta A 

Tato varianta zůstává v trasování silnice II/154 ve stávající stopě městem Třeboň. 

Z hlediska posuzování vlivů stavby na životní prostředí se tím pádem jedná o tzv. 

neprovedení záměru nebo o realizaci dílčích stavebních a organizačních úprav v daném 

dopravním prostoru (aktivní nulová varianta). 

Záměr prochází po stávající komunikaci. Mimo souběh s hrází a alejovými porosty je trasa 

vedena zastavěným územím bez výskytu zeleně.  

Na obrázku č.6 je k dispozici situační nákres varianty A. 
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Obrázek 6: Situace varianty A [6] 

3.5.2. Varianta B 

Tato varianta se zaměřuje na vymístění tranzitní dopravy (zejména TNV) v průtahu Třeboní 

a využívá zrealizovaného propojení ve směru sever – jih po silnici I/24, která je vedena 

mimo město Třeboň.  Pro tento záměr je využívaná úprava tahu, ten je tvořen silnicemi 

III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na 

silnici II/103 a tím pádem i na I/24. Na následujících obrázcích jsou k dispozici situační 

nákresy varianty B. 

 

Obrázek 7: Situace varianty B – západní část [6] 
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Obrázek 8: situace varianty B – východní část [6] 

Varianta se rozpadá na dvě podvarianty v oblasti Nové Vsi nad Lužnicí: 

• Podvarianta B1 – záměr je trasován po severním obchvatu Žofiny Huti a poté se 

připojuje zpět do stávající silnice 

• Podvarianta B1 – záměr je trasován po severním obchvatu Žofiny Huti a dále pokračuje 

jako jižní obchvat Záblatí 

 

Obrázek 9: Situace varianty B a jejích podvariant B1 a B2 [6] 

Trasa této varianty bude maximálně přizpůsobena stávající trase s co nejmenším zásahem 

do přírodního prostředí. Změna bude v minimálních směrových obloucích, kdy kvůli 

historickému trasování není minimální poloměr dodržen, a proto bude upraven na minimální 

hodnotu 240 m odpovídající návrhové rychlosti 60 km/h. 
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3.5.3. Varianta C 

Tato varianta je trasovaná jako úplný obchvat Třeboně severovýchodně a jihovýchodně od 

centra města. Vychází na severu ze silnice I/34, propojuje prostor mezi silnicí I/34, ulici 

Dukelskou a silnici II/154 (ulici Novohradskou) na jihu. Tato varianta je vedena obchvatem 

severovýchodně mezi silnicí I/34 a ulicí Dukelskou a respektuje železniční trať č. 226 

z jihozápadu. Dále trasa pokračuje jižním směrem a respektuje železniční trať č.226 

jihozápadně a je jihovýchodním obchvatem mezi ulicí Dukelskou a silnicí II/154. Na 

následujících obrázcích jsou k dispozici situační nákresy varianty C. 

 

Obrázek 10: Situace varianty C – severní část [6] 

 

Obrázek 11: Situace varianty C – jižní část [6] 
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3.5.4. Varianta D 

Tato varianta je vedena severovýchodním obchvatem jako varianta C a v zásadě odpovídá 

variantě C.  Liší se vyšší vzdáleností od města a k železniční trati č. 226 se přimyká 

severovýchodně. Dále je jihovýchodním obchvatem mezi ulicí Dukelskou a silnicí II/154. Na 

následujících obrázcích jsou k dispozici situační nákresy varianty D. 

 

Obrázek 12: Situace varianty D – severní část [6] 

 

Obrázek 13: Situace varianty D – jižní část [6] 
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3.5.5. Varianta E 

Trasa je vedena jako obchvat severovýchodně mezi silnicí I/34 a ulicí Dukelskou a prochází 

stopou železniční tratí č. 226, kterou odsouvá severovýchodně. Dále je jihovýchodním 

obchvatem mezi ulicí Dukelskou a silnicí II/154. Na následujících obrázcích jsou k dispozici 

situační nákresy varianty E. 

 

Obrázek 14: Situace varianty E – severní část [6] 

 

Obrázek 15: Situace varianty E – jižní část [6] 

Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru, termín dokončení a uvedení do provozu 

je nespecifikovaný (až po roce 2020).[2] 
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3.6. Intenzita dopravy 

Toto území je poměrně nízce dopravně zatížené. S výjimkou silnice I/34 není území 

tranzitní oblastí, což je dáno i jejím umístěním v příhraničí. 

Významným zdrojem a cílem dopravy v území jsou sídelní oblasti, jednak podnikatelské 

aktivity. 

V území je rozvinutý těžební průmysl a průmysl stavebních hmot. Jsou umístěny ve vazbě 

na silnice I/24 a II/103. Z toho vyplývá vysoký podíl těžké dopravy.  

V roce 2016 proběhlo další pravidelné sčítání ŘSD, v zásadě potvrzuje údaje a trendy 

vyplývající z předchozích sčítání. V dotčeném území nedošlo k významným změnám                  

v intenzitách dopravy na této komunikaci. Kapacitní problémy se zde nevyskytují. Vývoj 

intenzit dopravy se bude do výhledového období pravděpodobně vyvíjet obdobnými trendy 

jako v současné době.  

3.7. Model dopravy 

Model dopravy byl vytvořen pro společnost INVEK s.r.o. od MOTRAN Research s.r.o. 

Výstupem dopravního modelu je zpráva, která je podkladem pro EIA hodnocení (hodnocení 

vlivu na dopravu), základem pro výpočet emisí a hlukové zátěže pro jednotlivé varianty 

rozvoje a také pro zohlednění širších dopravních vztahů, které by mohly být realizací 

jednotlivých záměrů ovlivněny. 

 

Území, které bylo řešeno modelem dopravy, je ohraničeno městem Lomnice nad Lužnicí 

(ze severu), silnicí I/34 (z východu a západu) a z jihu zasahuje až ke státní hranici 

s Rakouskem k hraničním obcím Nové Hrady a České Velenice. 

Vstupní data pro tvorbu modelu dopravy byly základní socioekonomická charakteristika 

vnitřních zón (sídelních jednotek), počet obyvatel a jejich ekonomická aktivita, počet 

pracovních příležitostí, další cíle dopravy (obchody, služby, větší podniky).  

Dalšími vstupními daty byly GIS soubory: vrstva silniční sítě, vrstva polygonů základních 

sídelních jednotek a jejich těžišť (v dopravním modelu fungují jako centroidy → kde jsou 

zdroje a cíle cest). Bylo potřeba použít i kalibrační data, čímž posloužily výsledky 

celostátního sčítání osobní a nákladní dopravy v roce 2010 s přepočtem koeficientu růstu 

pro rok 2014. Rok 2014 je výchozím rokem pro model dopravy.  
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3.7.1. Model dopravní poptávky 

Ze základního vztahu pro gravitační model byly vypočítány matice přepravních vztahů pro 

osobní i nákladní dopravu 

 

  (1) 

 

𝑔𝑝𝑞 – počet cest ze zóny p do zóny q 

𝑂𝑝 – dopravní produkce zóny p 

𝐷𝑞 – dopravní atraktivita zóny q 

𝑓(𝑢𝑝𝑞) – funkce cestovného času (náklady) z p do q 

n – celkový počet zón v systému 

3.7.2. Model dopravní nabídky 

Dopravní nabídku v modelu představuje silniční síť. Silniční síť obsahuje dopravně 

inženýrské parametry, které mají vliv na tvorbu trasy (délka, rychlost, počet pruhů, kapacita 

úseku). Dopravní síť je kompatibilní s GIS (uzly sítě jsou v souřadnicovém systému                

S-JTSK).  

 

3.7.3. Výpočet dopravních zátěží 

Dopravní intenzity jsou vypočítané pomocí rovnovážného zatěžování (přidělení dopravních 

vztahů na modelovanou síť). Matice přepravních vztahů jsou přidělovány na dopravní síť 

s nejkratším cestovním časem, nejnižšími náklady nebo s nejnižší hodnotou kombinace 

těchto dvou faktorů. Čas je dán funkcí s exponenciálním charakterem, která zohledňuje 

zpomalení dopravního proudu (při přibližování ke kapacitě úseku), až téměř zastavení 

dopravního proudu (dosažení nebo překročení kapacity úseku). V mnoha případech byla 

použita standartní funkce BPR (Bureau of Public Road). 

 

(2) 

𝑡𝑣 – reálný čas průjezdu úsekem u [min] 

𝑡0 – volný čas průjezdu úsekem u [min] 

𝛾, 𝑛 – proměnné parametry 

𝑣 – objem dopravy přidělený na úsek u při n-té iteraci zatěžování 

𝑙𝑎𝑛 – počet pruhů na úseku u 

𝑐 – kapacita úseku u připadající na jeden jízdní pruh 

𝑔𝑝𝑞 = 𝑂𝑝  
𝑓(𝑢𝑝𝑞 ) ∗  𝐷𝑞

 (𝑓(𝑢𝑝𝑞 ) ∗  𝐷𝑞
𝑛
𝑞=1

  

𝑡𝑣 =  𝑡0 ∗  1 + 𝛾 ∗  
𝑣

𝑙𝑎𝑛 ∗ 𝑐
 
𝑛
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Kalibrace modelu spočívá v úpravě proměnných tak, aby došlo k co největší shodě 

modelových intenzit s výsledky dopravního sčítání. 

 

V rámci modelování bylo zjišťováno, jaký efekt by měla plánovaná výstavba a rekonstrukce 

v jednotlivých variantách na možný přesun stávající dopravy nebo zklidnění dopravy na 

stávajících úsecích. Jelikož nebyla provedena žádná dopravní, ekonomická ani 

demografická prognóza, tato metoda (přidělení stávajících dopravních vztahů na 

výhledovou dopravní síť) umožní lépe posoudit efekt plánovaných dopravních staveb, bez 

nejistot, které přinášejí prognózy. 

 

3.7.4. Výsledky a závěry modelu dopravy 

Seřazení variant dle výsledků modelu dopravy: 

1. Varianta D a E 

2. Varianta C 

3. Varianta B 

 

Realizací varianty B se dopravní tok nezmění. Tato varianta má jen nepatrný vliv na 

dopravní toky a v oblasti města nenastane žádná změna. 

 

Realizace variant C, D a E by měla za následek přesun 3,8 tis. vozidel v jižní části a 5 tis. 

vozidel v severní části na nově postavenou komunikaci. Došlo by k výraznému poklesu 

dopravy v centru města Třeboň, hlavně na ulici Světská hráz a souvisejícím tahu. V první 

polovině varianty C se přesune stejně dopravy jako v první polovině varianty E. [7] 

 

Více v kapitole č.4 „předpokládané vlivy záměru“. 
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4.  Předpokládané vlivy záměru 

4.1. Technická specifikace 

Varianta A 

Technické informace o této variantě jsou shrnuté v následující tabulce: 

 

Tabulka 2: Technická specifikace u varianty A 

 

Varianta B 

Technické informace o této variantě jsou shrnuté v následující tabulce: 

 

Tabulka 3: Technická specifikace u varianty B 

 

 

 

Trvalý zábor:

Délka nové komunikace [km]:

Délka rekonstruované stávající 

komunikace [km]:

Charakter záměru:

Šířkové uspořádání:

Návrhová rychlost [km/h]:

Plocha vozovky

0Počet MÚK:

Počet mostů:

Počet tunelů:

Počet OK:

0

0

0

0

oprava/rekonstrukce stávajícího stavu

2 jízdní pruhy - MO2k/7,5

30 km/h

0 m²

cca  1,6 km z toho

cca 0,9 km úprava ulic Táboritská, Svobody a Budovcova 

cca 0,7 km úprava hráze (ulice Budovcova a 

Novohradská)

12 000 m²

0Protihlukové stěny:

Varianta ATechnická specifikace

Plocha vozovky 75 000 m²

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0

Varianta BTechnická specifikace

Délka nové komunikace [km]: cca 10 km

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 60 km/h

Trvalý zábor: cca 24 200 m²

Počet MÚK: 0

Počet mostů: 1

Počet tunelů: 0

Počet OK: 0

Protihlukové stěny: 0
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Varianta C 

Technické informace o této variantě jsou shrnuté v následující tabulce: 

 

Tabulka 4: Technická specifikace u varianty C 

Varianta D 

Technické informace o této variantě jsou shrnuté v následující tabulce: 

 

Tabulka 5: Technická specifikace u varianty D 

Varianta E 

Technické informace o této variantě jsou shrnuté v následující tabulce: 

 

Tabulka 6: Technická specifikace u varianty E 

Plocha vozovky 30 000 m²

cca 48 400 m²

2

2

Technická specifikace

Délka nové komunikace [km]: cca 4 km

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0

Varianta C

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 50 km/h

Trvalý zábor:

Počet MÚK: 0

Protihlukové stěny: 1 stěna - délka 400 m, výška 3 m

Počet mostů:

Počet tunelů: 0

Počet OK:

Plocha vozovky 30 000 m²

Počet tunelů: 0

Počet OK: 4

Protihlukové stěny: 1 stěna - délka 400 m, výška 3 m

Trvalý zábor: cca 48 400 m²

Počet MÚK: 0

Počet mostů: 4

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 50 km/h

Technická specifikace Varianta D

Délka nové komunikace [km]: cca 4 km

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0

Plocha vozovky 30 000 m²

Počet tunelů: 0

Počet OK: 4

Protihlukové stěny: 1 stěna - délka 400 m, výška 3 m

Trvalý zábor: cca 48 400 m²

Počet MÚK: 0

Počet mostů: 8

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 50 km/h

Technická specifikace Varianta E

Délka nové komunikace [km]: cca 4 km

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0
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4.2. Intenzity a dopravní zatížení 

Ze stávajícího stavu intenzit z roku 2014 jsou provedeny modely zatížení dopravní sítě pro 

všechny varianty záměru pro rok 2014. Výsledky tohoto modelu jsou poté přepočítány pro 

rok 2030 pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy dle TP 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy. Tyto koeficienty pro rozdíl mezi roky 2014 a 2030 jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

 

Tabulka 7: Koeficienty vývoje intenzit dopravy mezi roky 2014 a 2030 [2] 

 

Pomocí koeficientů byly vyhodnoceny intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného 

území pro rok 2030, viz následující tabulka. 

 

 

Tabulka 8: Intenzity dopravy na jednotlivých úsecích dotčeného území pro rok 2030 

 

 

 

Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h

Světská hráz, Budovcova 5 412 319 5 398 319 52 20 52 20 52 20

Táboritská, Svobody 5 821 339 5 821 339 501 41 501 41 501 41

obchvat JV segment … … … … 5 504 319 5 504 319 5 504 319

obchvat SV segment … … … … 7 854 628 7 854 628 7 854 628

Husova 2 283 226 2 283 226 818 0 818 0 818 0

Dukelská 2 283 226 2 283 226 2 283 226 2 283 226 2 283 226

I/34 13 545 2 537 13 545 2 538 13 545 2 537 13 545 2 537 13 545 2 537

I/24 4 333 950 4 331 861 4 334 953 4 334 953 4 334 953

II/154 2 106 235 2 120 235 2 138 239 2 138 239 2 138 239

II/155 2 534 309 2 534 309 2 574 319 2 574 319 2 574 319

II/153 2 653 319 2 653 319 2 640 319 2 640 319 2 640 319

II/103 2 155 233 2 200 234 2 155 233 2 155 233 2 155 233

III/1501 607 61 607 61 699 82 699 82 699 82

III/1504 660 61 607 61 607 61 607 61 607 61

III/1505 1 016 144 924 144 1 016 144 1 016 144 1 016 144

III/1506 646 41 646 41 646 41 646 41 646 41

III/15425 303 36 303 36 303 36 303 36 303 36

III/15014 264 31 264 31 264 31 264 31 264 31

III/15618 475 41 475 41 475 41 475 41 475 41

Průměr 2 770 359 2 764 354 2 548 330 2 548 330 2 548 330

Varianta E
Silnice

Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D
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Varianta A 

V této variantě nelze očekávat žádné přímé vlivy na intenzity dopravy na komunikační síti. 

Na průtahu silnice II/154 Třeboní i na ostatních silnicích dotčeného území zůstane 

zachován stávající stav (resp. trend) vývoje intenzit dopravy. Varianta prakticky 

neumožňuje vyloučení dopravy z profilu hráze rybníka Svět (neexistuje alternativní trasa). 

Dílčí změny intenzit dopravy v profilu hráze je tak možno očekávat pouze v důsledku vývoje 

změn dopravních vztahů v území případně širších dopravně-organizačních opatření. Vývoj 

zatížení silnice II/154 v profilu hráze rybníka Svět mezi roky 2000 až 2010 v tomto ohledu 

vykazuje příznivý trend.  

Přes dílčí nárůst osobní dopravy intenzita nákladní dopravy významně poklesla (z cca         

24 % v roce 2000 na cca 13 % v roce 2010 resp. 16 % v roce 2016). 

Naopak stávající stav je do značné míry podmíněn dopravně-organizačními opatřeními, 

zejména směrováním těžké dopravy na silnici III/1504 (Suchdol nad Lužnicí), což samo         

o sobě nepředstavuje optimální řešení. Ve variantě A tak vždy zůstane v profilu hráze jak 

osobní, tak nákladní doprava.  

To se týká jak čisté nulové varianty (tj. zachování stávajícího stavebního uspořádání               

v profilu hráze), tak zejména aktivní nulové varianty (tj. s realizací dílčích stavebních nebo 

organizačních úprav v profilu hráze). V případě aktivní nulové varianty lze dokonce 

očekávat významně vyšší intenzity dopravy v profilu hráze a navazujících profilech. 

Trasa varianty není tvořena pouze profilem hráze. Dopravní zatížení profilu severně od 

hráze, tj. průjezdu městskou zástavbou, je výrazně vyšší než jižně od hráze. Tento profil je 

významně zatížen cílovou/zdrojovou dopravou obsluhující tuto část města (příjezd                  

z okružní křižovatky se silnicí I/34), částečně též přitížením dopravou projíždějící 

historickým centrem města. Vyplývá z toho skutečnost, že i při úplném uzavření profilu 

hráze by v tomto úseku významný podíl dopravy zůstal. 

 

Varianta B 

Varianta vychází z cíle převést dopravu, dnes tranzitující po silnici II/154 městem Třeboň, 

na silnici I/24. Pro tento účel využívá úpravu tahu tvořeného silnicemi III/15425, III/15014     

a III/15010 mezi Byňovem (osada Jakule) a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na 

silnici II/103 a jejím prostřednictvím dále na silnici I/24. Silnice II/154 má vyhovující dopravní 

parametry (včetně mimoúrovňového křížení se silnicí I/34) a značnou kapacitní rezervu. 

Dokáže přenést předpokládané zatížení. Naopak trasa této varianty (propojení mezi 

silnicemi II/154 a I/24) se nachází ve velmi vzdálené poloze od města Třeboň (cca 20 km 

jižně). To je velmi velká zajížďka, z jižní části města Třeboně do severní části města 

Třeboně (či naopak) v součtu délek úseků silnic II/154, I/24, I/34 plus vlastní délky trasy 



27 
 

varianty B celkem až cca 50 km. Je jasné, že žádný řidič takovou zajížďku přirozeně nevolí 

(u nákladních vozidel přichází do úvahy „přinucení“ dopravně – organizačními opatřeními). 

Tato varianta je tedy pro řešení dopravních vztahů v oblasti města Třeboně a jeho okolí 

prakticky nepoužitelná. 

Potenciální využití "vynucené" volby této trasy pro nákladní vozidla (dopravně 

organizačními opatřeními) by potom mělo v profilu hráze v Třeboni pouze minoritní efekt    

a to vzhledem k tomu, že intenzita dopravy na silnici II/154 mezi Novohradskem a Třeboní 

je velmi nízká a činí cca 2000 vozidel/24 hodin (z toho cca 200 těžkých). I v krajním případě, 

že by celá tato intenzita byla převedena trasou varianty B na silnici I/24 (což je nereálné).  

V profilu hráze rybníka Svět by zůstala intenzita v úrovni cca 3400 vozidel/24 hodin (z toho 

cca 120 těžkých). Tato varianta by tedy odvedla, pokud vůbec, pouze minoritní část zatížení 

profilu hráze. 

Z těchto důvodů je nutno tuto variantu považovat za dopravně problematickou. Neřeší 

dopravní vztahy v oblasti města Třeboně, zejména ne vazbu jižní výrobní části města 

Třeboně (pivovar, rybářství a další podnikatelské aktivity), dalších oblastí jižně Třeboně ani 

dopravu ze silnice II/155. Nevede k významnému snížení intenzity dopravy v profilu hráze 

a neumožní profil hráze pro dopravu úplně uzavřít. 

Nelze pominout ani vliv této varianty na dopravní zatížení silnic III/15425, III/15014                  

a III/15010 mezi Byňovem a Novou Vsí nad Lužnicí (které varianta využívá). Zde by sice 

vzniklo kapacitnější spojení, které však pro existující vztahy na těchto silnicích není 

zapotřebí. 

 

Varianty C, D a E 

Tyto varianty, na rozdíl od předešlých dvou variant, umožňují úplné převzetí dopravní 

zátěže všech dopravních vztahů, realizovaných po silnici II/154, a tím i úplné uzavření 

profilu hráze. Jako takové jsou z dopravního hlediska zcela vyhovující. 

Intenzita dopravy v jihovýchodním segmentu těchto variant bude víceméně odpovídat 

intenzitě v profilu hráze (který prakticky nahradí). V polovině navržených variant, na 

samotné varianty navazuje historické centrum a místní komunikace v ulici Dukelská, 

přičemž toto místo je zcela nevhodné pro přijetí významnějších dopravních zátěží, které by 

vyplynuly z těchto variantních řešení. [2] 

4.3. Vliv na dopravní a jinou infrastrukturu 

Varianta A 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti ani se 

neočekávají přímé vlivy na intenzitu dopravy. V tomto úseku došlo k nárůstu osobní 
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dopravy, ale i k významnému poklesu nákladní dopravy (24 % v roce 2000 na 16 % v roce 

2016). Stávající stav je podmíněn dopravně-organizačními opatřeními, tzn. směrováním 

těžké dopravy na silnici III/1504 (Suchdol nad Lužnicí), což není optimálním řešením. 

V případě realizace této varianty lze očekávat významně vyšší intenzity dopravy v profilu 

hráze a navazujících profilech, hlavně vyšší dopravní zatížení profilu severně od hráze 

(cílová/zdrojová doprava). Změnou dopravního značení by bylo možné vytvořit rezervu, což 

by vedlo k mírnému zlepšení dopravní situace, podobně jako jižně od hráze. Záměr nemá 

vliv na žádnou jinou dopravní infrastrukturu. 

Varianta B 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti, ale jde                 

o vytvoření alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Cílem 

je převést tranzitující dopravu ze silnice II/154 na silnici I/24, která má vyhovující dopravní 

parametry, značnou kapacitní rezervu a dokáže předpokládané zatížení přenést. 

Významnou negativní věcí je vzdálená poloha od města Třeboň. Jde o velký závlek z jižní 

části do severní části města Třeboně až 50 km (tuto trasu by většinou nikdo nevolil, hlavně 

OA).  

U této varianty by došlo k odvedení minoritní části zatížení profilu hráze, avšak je to 

dopravně problematická trasa a neřeší dopravní vztahy města Třeboně. Může dojít                   

i k většímu zatížení silnic III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem a Novou Vsí nad 

Lužnicí. Záměr nemá vliv na žádnou jinou dopravní infrastrukturu. 

 

Varianta C 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti. Jde o vytvoření 

alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Umožňuje úplné 

převzetí dopravní zátěže všech dopravních vztahů realizovaných pro silnici II/154 a tím           

i úplné uzavření profilu hráze. Oproti předešlým variantám je tato varianta výhodnější              

z hlediska pohybu nemotorové dopravy. Záměr nemá vliv na žádnou jinou dopravní 

infrastrukturu. 

 

Varianta D 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti. Jde o vytvoření 

alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Umožňuje úplné 

převzetí dopravní zátěže všech dopravních vztahů realizovaných pro silnici II/154 a tím          

i úplné uzavření profilu hráze. Oproti předešlým variantám je tato varianta výhodnější             

z hlediska pohybu nemotorové dopravy. Záměr se v případě této varianty dotkne železniční 
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trati č.226 Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Veselice. Trať bude zachována, toto řešení 

však vyžaduje výstavbu mostních objektů na této trati. 

 

Varianta E 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti. Jde o vytvoření 

alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Umožňuje úplné 

převzetí dopravní zátěže všech dopravních vztahů realizovaných pro silnici II/154 a tím          

i úplné uzavření profilu hráze. Oproti předešlým variantám je tato varianta výhodnější              

z hlediska pohybu nemotorové dopravy. Záměr se v případě této varianty dotkne železniční 

trati č.226 Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Veselice. Toto řešení vyžaduje přeložku 

železniční tratě č.226. [2] 

4.4. Ekonomické vlivy 

4.4.1. Hmotný majetek a kulturní památky 

Všechny varianty mají z hlediska hmotného majetku a kulturních památek podobné vlivy.  

Vliv na hmotný majetek nelze úplně vyloučit. Architektonické či historické památky nebudou 

záměrem ovlivněny. Možnost architektonického nálezu v průběhu zemních prací není 

jednoznačně vyloučena (v případě architektonického nálezu se postupuje dle 176 zákona 

č. 183/2006 Sb., Stavební zákon) 

 

4.4.2. Finanční náročnost 

Finanční náročnost pro jednotlivé varianty byla určena z tabulek „Cenové normativy pro 

ocenění staveb pozemních komunikací“, které má k dispozici ŘSD [5]. Z hodnot, které byly 

k jednotlivým variantám k dispozici, je určena přibližná částka na výstavbu či rekonstrukci. 

V úvahu byla brána pouze délka rekonstruované nebo nově vystavěné komunikace a počet 

mostních objektů a jejich délky. Jde pouze o orientační cenové porovnání jednotlivých 

variant. 

 

Varianta A 

U této varianty nebyly navrženy žádné mostní objekty. K ocenění tedy byla k dispozici 

pouze délka rekonstruované komunikace. 

Dle tabulek výměna celé konstrukce vozovky vyjde na 1660 Kč na m2.  

Délka komunikace je 1,6 km o kategorijní šířce 7,5m. 
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1600 ∗ 7,5 = 12 000𝑚2 

12000 ∗ 1660 = 19 920 000 𝐾č 

 

Varianta B 

U této varianty je navržen jeden mostní objekt o délce přibližně 40 m. Délka navržené 

komunikace, která je v extravilánu, je přibližně 10 km o kategorijní šířce 7,5 m. 

Dle tabulek novostavba komunikace v extravilánu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 

21 500 000 Kč na 1 km. 

10 ∗ 21 500 000 = 215 000 000 𝐾č 

Dle tabulek výstavba silničního mostu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 274 300 000 Kč na 

1 km. 

40 ∗ 274 300 = 10 972 000 𝐾č 

Celková cena je tedy 225 972 000 Kč. 

 

Varianta C 

U této varianty jsou navrženy dva mostní objekty o délce přibližně 100 m. Délka navržené 

komunikace, která je v intravilánu, je přibližně 4 km o kategorijní šířce 7,5 m. 

Dle tabulek novostavba komunikace v intravilánu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 25 

600 000 Kč na 1 km. 

4 ∗ 25 600 000 = 102 400 000 𝐾č 

Dle tabulek výstavba silničního mostu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 274 300 000 Kč na 

1 km. 

0,15 ∗ 274 300 000 = 41 145 000 𝐾č 

Celková cena je tedy 143 545 000 Kč. 

 

Varianta D 

U této varianty jsou navrženy čtyři mostní objekty o celkové délce přibližně 230 m. Délka 

navržené komunikace, která je v intravilánu, je přibližně 4 km o kategorijní šířce 7,5 m. 
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Dle tabulek novostavba komunikace v intravilánu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 25 

600 000 Kč na 1 km. 

4 ∗ 25 600 000 = 102 400 000 𝐾č 

Dle tabulek výstavba silničního mostu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 274 300 000 Kč na 

1 km. 

0,23 ∗ 274 300 000 = 63 089 000 𝐾č 

Celková cena je tedy 165 489 000 Kč. 

 

Varianta E 

U této varianty je navrženo osm mostních objektů o celkové délce přibližně 280 m. Délka 

navržené komunikace, která je v intravilánu, je přibližně 4 km o kategorijní šířce 7,5 m. 

Dle tabulek novostavba komunikace v intravilánu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 25 

600 000 Kč na 1 km. 

4 ∗ 25 600 000 = 102 400 000 𝐾č 

Dle tabulek výstavba silničního mostu o kategorijní šířce 7,5 m vyjde na 274 300 000 Kč na 

1 km. 

0,28 ∗ 274 300 000 = 76 804 000 𝐾č 

Celková cena je tedy 179 204 000 Kč. 

4.5. Vliv na životní prostředí 

4.5.1. Kvalita ovzduší 

Varianta A 

V současné době nejsou v dotčeném území překračovány imisní limity a i po realizaci 

záměru zůstane tento stav zachován. Tato varianta nevede ke zvýšení počtu vozidel 

pohybujících se po komunikacích. 
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Varianta B, C, D a E 

V současné době nejsou v dotčeném území překračovány imisní limity, a i po realizaci 

záměru zůstane tento stav zachován. Tato varianta vede dopravní zátěž do méně 

zatíženého území. 

 

4.5.2. Povrchová voda 

Varianta A, B a C 

Realizací záměru vzniknou v území nově zpevněné plochy, ze kterých budou srážkové 

vody pomocí příkopu odvedeny do recipientu, případně vsakovány. Celkem bude z tělesa 

komunikace odvedeno do cca 12 000 m3 vody za rok. 

 

Varianta D 

Realizací záměru vzniknou v území nově zpevněné plochy, ze které budou srážkové vody 

pomocí příkopu odvedeny do recipientu, případně vsakovány. Celkem bude z tělesa 

komunikace odvedeno do cca 12 000 m3 vody za rok. 

U této varianty v zahloubeném úseku pod železničním koridorem bude nutno srážkovou 

vodu přečerpávat a při povodních bude úsek v zářezu zaplaven (leží v záplavovém území). 

 

Varianta E 

Tato varianta odpovídá variantě A. 

 

4.5.3. Podzemní voda 

Varianta A 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží. 

 

Varianta B 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží. Při výstavbě 

dojde pouze k vyrovnání nivelety. 

 

Varianta C 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží a trasa je ve 

většině vedena na násypech o průměrné výšce 2,5 m nebo v úrovni stávajícího terénu. 
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Varianta D 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží a trasa je ve 

většině vedena na násypech o průměrné výšce 2,5 m nebo v úrovni stávajícího terénu. 

V úseku, kde varianta podchází železniční koridor v zářezu o délce 200 m a hloubce 4 m a 

i více, dojde k ovlivnění přirozeného charakteru podloží do hloubky minimálně 10 m. Při 

výkopových pracích bude nutno nepřetržitě odčerpávat vodu ze stavební jámy v úseku 

průchodu pod železniční tratí. 

 

Varianta E 

Tato varianta odpovídá variantě C. 

 

4.5.4. Půda 

Varianta A 

Nedojde k záboru plochy půd řazené do ZPF nebo PUPFL. 

 

Varianta B 

ZPF – nároky na zábory zemědělské půdy jsou u podvariant B1 a B2 srovnatelné, jedná se 

přibližně o 5 000 m2. 

PUPFL – dojde k záborům u pozemků určené k plnění funkcí lesa, jedná se o pruhy šířky 

do cca 1 m po obou stranách nově navržené komunikace. Jde o cca 5 250 m2. 

Podvarianta B2 prochází v části trasy lesními pozemky v délce cca 700 m, což je                  

cca 20 000 m2. 

 

Varianta C, D a E 

U těchto variant dojde k záboru plochy půd ZPF v rozsahu přibližně 14 000 m2. 

 

4.5.5. Horninové prostředí 

Varianta A, B a C 

Nebudou hloubeny podzemní prostory, bude zasažena pouze povrchová vrstva 

horninového podloží. 
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Varianta D 

Realizace zářezu v této variantě pro průchod komunikace pod železniční tratí v délce cca 

200 m si vyžaduje zásah minimálně 15 m pod terénem. 

 

Varianta E 

Tato varianta odpovídá variantě A. 

 

4.5.6. Fauna, flora a přírodní stanoviště 

Varianta A 

Tato varianta je vedena po stávající komunikaci kolem hráze rybníka Svět, kde se dotýká 

vysazených porostů dřevin. Míra vlivu na přírodní stanoviště zůstává neměnná. Varianta je 

vedena po stávající komunikaci a neohrožuje další rostliny, které jsou ohrožené či zvláště 

chráněné. V této variantě byl zjištěn mírně negativní vliv na zvláště chráněné druhy hmyzu, 

dochází k mírnému narušení ekologických nároků druhu s okrajovým zásahem do 

přirozeného vývoje druhu. Je možné toto riziko minimalizovat pomocí specifického omezení 

ořezu stromů. Možný také významně negativní vliv u obratlovců. 

 

Varianta B 

Podvarianta B1 se odpojuje ze stávající stopy krátce přes kvalitní střídavě vlhké louky. 

Podvarianta B2 prochází pastvinami, hospodářskými lesy a v oblasti mezofilních luk se 

napojuje na podvariantu B1. Stanoviště mohou být ovlivněna záborem půdy v průběhu 

výstavby v šířce komunikace, změní se i vodní poměry. Problém nastane i u odvodnění 

navržené komunikace a prašnosti zplodin ve vzdálenosti minimálně 50 m od komunikace. 

U podvarianty B2 je ovlivněna stabilita navazujících lesních porostů. 

Záměr je veden po nově navržené komunikaci, která negativně ovlivňuje již ohrožené či 

zvláště chráněné rostliny. V této variantě byl zjištěn mírně negativní vliv na zvláště 

chráněné druhy hmyzu, dochází k mírnému narušení ekologických nároků druhu 

s okrajovým zásahem do přirozeného vývoje druhu. Je možné toto riziko minimalizovat 

pomocí specifického omezení ořezu stromů. Mohlo by také dojít ke zničení hnízd                      

a housenek modrásků. Možný také významně negativní vliv u obratlovců. 

 

Varianta C 

Tato varianta přechází částečně zarostlý rok (Zlatá stoka, doprovodné porosty, intravilán, 

luky na severovýchodě od Bertiných lázní), zachovalé mokré louky a přes Zlatou Stoku       
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do intravilánu Třeboně pod hrází rybníka Svět. Varianta je vedena po nově navržené 

komunikaci, která negativně ovlivňuje již ohrožené či zvláště chráněné rostliny. Možný také 

významně negativní vliv u obratlovců. 

 

Varianta D a E 

Tato varianta odpovídá variantě C. 

 

4.5.7. ZCHÚ 

Varianta A 

Dochází ke střetu s pouze s PR rybníka Svět. 

 

Varianta B 

Tento záměr zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Žofina Huť, kterou tato 

varianta obchází ze severu (B1) anebo z jihu (B2), také zasahuje do oblasti přírodní 

památky Žofina Huť, národní přírodní rezervace Žofinka a národní přírodní památky Terčino 

údolí. 

 

Varianta C, D a E 

Tato varianta odpovídá variantě A. 

 

4.5.8. Lokality soustavy NATURA 2000 

Varianta A 

Varianta zasahuje do PO Třeboňsko a EVL Třeboň. Předměty ochrany mohou být 

v zájmovém území ovlivněny dočasný záborem biotopu pro potřeby staveniště a pojezdy 

mechanizace při výstavbě.  

Dojde k trvalému záboru biotopu (potravního či hnízdního biotopu, rozmnožiště, přímý 

zábor stanovišť), je zde zahrnuté také nepřímé ovlivnění biotopu druhu, tzn. zábor 

potravního biotopu, dočasné nebo trvalé prameniště nebo místa významného povrchového 

odtoku. Možné je zvýšení míry fragmentace území. 

Záměr může ovlivnit kvalitu biotopu (struktura vegetace a krajiny, hlukové rušení, zvýšená 

prašnost, znečištění vodami z povrchového odtoku, eutrofizace a zasolení silničních 

okrajů). 
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Důležité je i rušení v době hnízdění. Těsná blízkost u hnízdiště může znamenat zvýšení 

ruchu při výstavbě i trvalém užívání lokality. Bude dotčen domovský okrsek trvalým 

záborem několika párů strakapouda prostředního, fragmentace a zhoršení kvalitativních 

podmínek jeho biotopu. Dojde k trvalému záboru biotopu páchníka hnědého a tesaříka 

obrovského. 

 

Varianta B 

Varianta zasahuje do PO Třeboňsko, EVL Třeboň a EVL Žofina Huť. Předměty ochrany 

mohou být v zájmovém území ovlivněny dočasný záborem biotopu pro potřeby staveniště 

a pojezdy mechanizace při výstavbě.  

Dojde k trvalému záboru biotopu (potravního či hnízdního biotopu, rozmnožiště, přímý 

zábor stanovišť), je zde zahrnuté také nepřímé ovlivnění biotopu druhu, tzn. zábor 

potravního biotopu, dočasné nebo trvalé prameniště nebo místa významného povrchového 

odtoku. Možné je zvýšení míry fragmentace území. 

Záměr může ovlivnit kvalitu biotopu (struktura vegetace a krajiny, hlukové rušení, zvýšená 

prašnost, znečištění vodami z povrchového odtoku, eutrofizace a zasolení silničních 

okrajů). Důležité je i rušení v době hnízdění. Těsná blízkost u hnízdiště může znamenat 

zvýšení ruchu při výstavbě i trvalém užívání lokality. Dojde k trvalému záboru potravního 

biotopu modráska bahenního. 

 

Varianta C, D a E 

Varianta zasahuje do PO Třeboňsko a EVL Třeboň. Předměty ochrany mohou být 

v zájmovém území ovlivněny dočasný záborem biotopu pro potřeby staveniště a pojezdy 

mechanizace při výstavbě.  

Dojde k trvalému záboru biotopu (potravního či hnízdního biotopu, rozmnožiště, přímý 

zábor stanovišť), je zde zahrnuté také nepřímé ovlivnění biotopu druhu, tzn. zábor 

potravního biotopu, dočasné nebo trvalé prameniště nebo místa významného povrchového 

odtoku. Možné je zvýšení míry fragmentace území. 

Záměr může ovlivnit kvalitu biotopu (struktura vegetace a krajiny, hlukové rušení, zvýšená 

prašnost, znečištění vodami z povrchového odtoku, eutrofizace a zasolení silničních 

okrajů). Důležité je i rušení v době hnízdění. Těsná blízkost u hnízdiště může znamenat 

zvýšení ruchu při výstavbě i trvalém užívání lokality. Dojde k trvalému záboru, fragmentaci 

a zhoršení kvalitativních podmínek biotopu ledňáčka říčního, strakapouda prostředního a 

žluny zelené. Dále dojde k trvalému záboru potravního biotopu čápa černého a volavky bílé. 
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4.5.9. Krajina 

Varianta A 

Z hlediska vlivu na krajinu je to nejpříznivější varianta, nedochází k žádným významnějším 

změnám v charakteru dotčeného území. Realizace této varianty naruší krajinný průhled     

na město přes vodní plochu rybníka Svět i pohled ze silnice II/154 do otevřené krajiny 

lemované zelení. Bude mít negativní vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, na rysy 

a hodnoty kulturní charakteristiky, na ZCHÚ a na estetické hodnoty. 

 

Varianta B 

V tomto záměru dojde k eliminaci střetu s lokalitou soustavy NATURA 2000, jde o pozitivní 

vliv. Dojde však k větší fragmentaci území. Negativními vlivy jsou zásahy do rozsáhlých 

lesních celků borovic, smrků a dubů, zásah do vlhkých až rašeliništních luk, rašelinišť              

a mokřadů při březích rybníků, zásah do oblasti při styku s CHKO Třeboňsko, soustavy 

Natura 2000 – EVL Žofiina Huť, MZCHÚ PP Žofiina Huť, zásah do lesů, vlhčích luk i orné 

půdy, rozptýlené zeleně podél alejí, skupiny dřevin, zahrad a sadů. Do VKP lesů dojde 

k významnému zásahu pouze u jižní podvarianty B2. Dalšími negativy je zásah                      

do zachovalé historické cestní sítě, narušení absence rušivých prvků, nízké fragmentace 

krajiny, lesních porostů, nelesní vegetace v otevřené krajině. Negativní vliv bude mít záměr 

na rysy a hodnoty přírodní a kulturní charakteristiky a na estetické hodnoty krajiny. Velmi 

významný negativní vliv bude na ZCHÚ a také na harmonické měřítko v krajině. 

 

Varianta C 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 

Pozitivním vlivem pro krajinu je, že tato varianta eliminuje přeložení železniční trati. Avšak 

negativa přesahují nad pozitiva. Je nutno zasáhnout do nížinných rozsáhlých komplexů 

mokřadních a vlhkých polokulturních luk s hustou sítí vodních stok a hojnými břehovými 

porosty a zasáhnout do alejí podél cest. Varianta má také vliv na rušivý zásah                              

a fragmentaci území vlhkých luk členěných odvodňovacími stružkami – křížení vodotečí        

a kácení březových porostů podél Zlaté stoky. Dojde k zásahu na pohledové uplatnění 

panoramatu historického jádra s dominantní věží, do harmonického měřítka a vztahů 
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v převahujícím souladu se zástavbou města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší 

úrovní fragmentace. Naruší se harmonický kontrast dominant historického jádra města 

s okolním krajinným rámcem. A navíc dojde k velkému zásahu do rozptýlené zeleně 

v krajinné scéně s charakteristickými průhledy k městu od V a SV přes louky se seníky. 

 

Varianta D 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 

Je nutno zasáhnout do nížinných rozsáhlých komplexů mokřadních a vlhkých 

polokulturních luk s hustou sítí vodních stok a hojnými břehovými porosty a zasáhnout do 

alejí podél cest. Varianta má také vliv na rušivý zásah a fragmentace území vlhkých luk 

členěných odvodňovacími stružkami – křížení vodotečí a kácení březových porostů podél 

Zlaté stoky. Dojde k zásahu do harmonického měřítka a vztahů v převahujícím souladu se 

zástavbou města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší úrovní fragmentace. A navíc 

dojde k velkému zásahu do rozptýlené zeleně v krajinné scéně s charakteristickými 

průhledy k městu od V a SV přes louky se seníky. 

 

Varianta E 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 

Je nutno zasáhnout do nížinných rozsáhlých komplexů mokřadních a vlhkých 

polokulturních luk s hustou sítí vodních stok a hojnými břehovými porosty a zasáhnout do 

alejí podél cest. Varianta má také vliv na rušivý zásah a fragmentace území vlhkých luk 

členěných odvodňovacími stružkami – souběžné křížení se Spolským potokem a kácení 

dlouhého úseku porostů u Zlaté stoky. Dojde k zásahu do harmonického měřítka a vztahů 

v převahujícím souladu se zástavbou města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší 

úrovní fragmentace. A navíc dojde k velkému zásahu do rozptýlené zeleně v krajinné scéně 

s charakteristickými průhledy k městu od V a SV přes louky se seníky. [2] 
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4.6. Rozptylová studie 

Na základě provedení rozptylové studie byla vyhodnocena změna imisní zátěže vyvolaná 

provozem záměru "Přeložka silnice II/154, Třeboň". Výsledkem této studie je výpočet 

příspěvku imisní zátěže k zátěži stávající. 

Byly vyhodnoceny zátěže tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým (NO2), benzenem a 

benzo(a)pyrenem. 

 

4.6.1. Popis použité metodiky 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností 

IDEA-ENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její 

aktualizace dle platné legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 

Sb., o ovzduší, v platném znění, přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

 

Metodika SYMOS 97 umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem       

z bodových, liniových a plošných zdrojů, výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. Dále 

umožňuje stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů        

a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků 

výpočtů, brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám 

stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského a odhad 

koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. 

 

Metodika bere v úvahu fyzikální a chemické procesy (suchá depozice, mokrá depozice), 

klimatické vstupní údaje, rychlost větru, teplotní stabilitu atmosféry a dělí látky do tří 

kategorií znečišťujících látek (Kat.I – 20 hodin, Kat. II - 6 dní, Kat. III - 2 roky). Program 

umožňuje výpočet průměrných ročních koncentrací. 

 

Výpočet byl proveden pro 5 variant (varianta A, varianta B, varianta C, varianta D, varianta 

E). Pro výpočet byly použity dopravní intenzity předpokládané v cílovém roce 2030. 
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4.6.2. Vypracování 

Varianta A 

NO2 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace NO2 pohybují                 

v rozmezí od 0,040 do 3,319 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,1 % do 8,3 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují 

v rozmezí od 0,7 do 47,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 0,3 % do 23,7 % limitu (200 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

PM10 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 pohybují               

v rozmezí od 0,009 do 2,99 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0 % do 7,5 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace PM10 pohybují 

v rozmezí od 0,9 do 17,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 1,8 % do 34,8 % limitu (50 μg.m-3) v porovnání s hodnotou imisního 

limitu. 

 

Benzen 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu pohybují      

v rozmezí od 0,001 - 0,3 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 6 % limitu (5 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 
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Benzo(a)pyren (BaP) 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace (BaP) pohybují               

v rozmezí od 0,0002 do 0,055 ng.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,5 % limitu (1 ng.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Varianta B 

NO2 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace NO2 pohybují                 

v rozmezí od 0,040 - 3,319 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,1 % do 8,3 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují 

v rozmezí od 0,7 do 47,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 0,3 % do 23,7 % limitu (200 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

PM10 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 pohybují               

v rozmezí od 0,009 do 2,99 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0 % do 7,5 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace PM10 pohybují 

v rozmezí od 0,9 do 17,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 1,8 % do 34,8 % limitu (50 μg.m-3) v porovnání s hodnotou imisního 

limitu. 
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Benzen 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu pohybují      

v rozmezí od 0,001 do 0,299 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,99 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Benzo(a)pyren (BaP) 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace (BaP) pohybují               

v rozmezí od 0,0001 do 0,044 ng.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,01 % do 4,4 % limitu (1 ng.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Varianta C 

NO2 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace NO2 pohybují                 

v rozmezí od 0,041 do 3,326 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,1 % do 8,3 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují 

v rozmezí od 0,73 do 47,0 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 0,4 % do 23,5 % limitu (200 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

PM10 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 pohybují               

v rozmezí od 0,009 do 3,0 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0 % do 7,5 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 
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V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace PM10 pohybují 

v rozmezí od 0,95 do 17,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 1,9 % do 34,8 % limitu (50 μg.m-3) v porovnání s hodnotou imisního 

limitu. 

 

Benzen 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu pohybují             

v rozmezí od 0.001 - 0,3 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,99 % limitu (5 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Benzo(a)pyren (BaP) 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace (BaP) pohybují               

v rozmezí od 0,0002 do 0,0547 ng.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,47 % limitu (1 ng.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Varianta D 

NO2 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace NO2 pohybují                

v rozmezí od 0,041 do 3,326 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,1 % do 8,3 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují 

v rozmezí od 0,73 do 47,0 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 0,4 % do 23,5 % limitu (200 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 
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PM10 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 pohybují              

v rozmezí od 0,009 do 3,0 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0 % do 7,5 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace PM10 pohybují 

v rozmezí od 0,95 do 17,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 1,9 % do 34,8 % limitu (50 μg.m-3) v porovnání s hodnotou imisního 

limitu. 

 

Benzen 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu pohybují          

v rozmezí od 0.001 - 0,3 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,99 % limitu (5 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Benzo(a)pyren (BaP) 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace (BaP) pohybují v 

rozmezí od 0,0002 do 0,0547 ng.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,47 % limitu (1 ng.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Varianta E 

NO2 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace NO2 pohybují                 

v rozmezí od 0,041 do 3,326 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,1 % do 8,3 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 
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V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují 

v rozmezí od 0,73 do 47,0 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 0,4 % do 23,5 % limitu (200 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

PM10 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 pohybují               

v rozmezí od 0,009 do 3,0 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0 % do 7,5 % limitu (40 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

V zájmovém území se imisní příspěvky maximální hodinové koncentrace PM10 pohybují 

v rozmezí od 0,95 do 17,4 μg.m-3.  Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o hodnoty od 1,9 % do 34,8 % limitu (50 μg.m-3) v porovnání s hodnotou imisního 

limitu. 

 

Benzen 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu pohybují            

v rozmezí od 0.001 - 0,3 μg.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,99 % limitu (5 μg.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. 

 

Benzo(a)pyren (BaP) 

V řešeném území se imisní příspěvky průměrné roční koncentrace (BaP) pohybují               

v rozmezí od 0,0002 do 0,0547 ng.m-3. Tyto imise jsou vyvolané provozem po uvažovaných 

komunikacích a závisí na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy. 

Jedná se o nízké hodnoty od 0,02 % do 5,47 % limitu (1 ng.m-3) v porovnání s hodnotou 

imisního limitu. [8] 
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4.6.3. Výsledky rozptylové studie 

V následující tabulce jsou shrnuty všechny číselné imisní příspěvky, které byly zmíněny 

výše. 

 

Tabulka 9: Imisní příspěvky faktorů pro varianty A, B a C 

 

Tabulka 10: Imisní příspěvky faktorů pro varianty D a E 

4.7. Akustická studie 

Na základě provedení akustické studie byl vyhodnocen hluk vyvolaný provozem záměru 

"Přeložka silnice II/154, Třeboň". Výsledkem této studie je doložit způsob řešení hlukové 

problematiky, vytvořit podklad pro výběr vhodné varianty řešení, prokázat, že je zajištěn 

reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku, a navrhnout příslušná opatření 

pro vyloučení nepříznivých vlivů (pokud je to nutné). 

 

A B C

Imisní příspěvěk NO2

Průměrná roční koncetrace 0,040 - 3,319 μg.m-3 0,040 - 3,319 μg.m-3, 0,041 - 3,326 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3) 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3) 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,7 - 47,4 μg.m-3 0,7 - 47,4 μg.m-3 0,73 - 47,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,3% - 23,7 % limitu (200 μg.m-3) 0,3% - 23,7 % limitu (200 μg.m-3) 0,4% - 23,5 % limitu (200 μg.m-3)

Imisní příspěvek PM10

Průměrná roční koncetrace  0,009 - 2,99 μg.m-3 0,009 - 2,99 μg.m-3 0,009 - 3,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0% - 7,5 % limitu (40 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,9 - 17,4 μg.m-3 0,9 - 17,4 μg.m-3 0,95 - 17,4 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 1,8 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (50 μg.m-3) 1,9 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3)

Imisní příspěvek benzenu

Průměrná roční koncetrace 0,001 - 0,3 μg.m-3 0,001 - 0,299 μg.m-3 0.001 - 0,3 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 6 % limitu (5 μg.m-3) 0,02% - 5,99 % limitu (40 μg.m-3) 0,02% - 5,99 % limitu (5 μg.m-3)

Imisní příspěvek 

benzo(a)pyrenu (BaP)

Průměrná roční koncetrace 0,0002 - 0,055 ng.m-3 0,0001 - 0,044 ng.m-3 0,0002 - 0,0547 ng.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 5,5 % limitu (1 ng.m-3) 0,01% - 4,4% limitu (1 ng.m-3) 0,02% - 5,47 % limitu (1 ng.m-3)

IMISNÍ PŘÍSPĚVEK
VARIANTY

D E

Imisní příspěvěk NO2

Průměrná roční koncetrace 0,041 - 3,326 μg.m-3 0,041 - 3,326 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3) 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,73 - 47,0 μg.m-3 0,73 - 47,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,4% - 23,5 % limitu (200 μg.m-3) 0,4% - 23,5 % limitu (200 μg.m-3)

Imisní příspěvek PM10

Průměrná roční koncetrace 0,009 - 3,0 μg.m-3 0,009 - 3,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,95 - 17,4 μg.m-3 0,95 - 17,4 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 1,9 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3) 1,9 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3)

Imisní příspěvek benzenu

Průměrná roční koncetrace 0.001 - 0,3 μg.m-3 0.001 - 0,3 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 5,99 % limitu (5 μg.m-3) 0,02% - 5,99 % limitu (5 μg.m-3)

Imisní příspěvek 

benzo(a)pyrenu (BaP)

Průměrná roční koncetrace 0,0002 - 0,0547 ng.m-3 0,0002 - 0,0547 ng.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 5,47 % limitu (1 ng.m-3) 0,02% - 5,47 % limitu (1 ng.m-3)

IMISNÍ PŘÍSPĚVEK
VARIANTY
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4.7.1. Popis použité metodiky 

Pro výpočet byl použit metodický pokyn NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 

11.9.2008, který schválil Hlavní hygienik ČR. Získané výsledky jsou poté hodnoceny dle 

Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum při 

šíření zvuku ve venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných 

postupů technické a akustické praxe. 

Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin 

hluku z dopravy. 

 

4.7.2. Vypracování  

Nejvíce dotčený a ohrožený venkovní prostor se nachází podél tras jednotlivých navržených 

variant. Z důvodu značného rozsahu území je výpočet proveden pro určité reprezentativní 

profily v daném území, jejichž výsledky lze použít pro stejný či velmi podobný úsek 

komunikace (shodné intenzity dopravy, srovnatelné dopravní parametry a charakter 

zástavby). 

 

V následující tabulce jsou znázorněny zvolené profily: 

 

 

Tabulka 11: Reprezentativní profily [9] 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Rozsah profilu

A Třeboň - Světská hráz, ul. Budovcova

B Třeboň - ul. Svobody

C Třeboň - ul. Táboritská

D Třeboň - ul. Jiráskova

E Třeboň - severovýchodní segment obchvatu (v současné době bez názvu)

F Třeboň - jihovýchodní segment obchvatu (v současné době bez názvu)

G Třeboň - ul. Novohradská, silnice II/154

H úsek Byňov (Jakule) - Nová Ves nad Lužnicí, silnice III/15425, III/15014 a III/15010
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Poloha profilů je zřejmá z obrázků č.16 a č.17: 

 

Obrázek 16: Poloha reprezentativních profilů na mapě [9] 

 

Obrázek 17: Poloha reprezentativního profilu na mapě [9] 
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Popis výpočtu  

Výpočet byl proveden pro pět variant. Pro výpočet byly použity dopravní intenzity 

předpokládané v cílovém roce 2030 z dopravního modelu. Tyto intenzity jsou znázorněny 

v následující tabulce. 

 

 

Tabulka 12: Intenzity dopravy v jednotlivých profilech u všech variant 

Pomocí hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech, které jsou dány 

nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., lze v posuzovaném případě stanovit nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro hluk z dopravy na silnicích III. 

třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách je znázorněna v následující tabulce č.13: 

 

 

Tabulka 13: Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na S/III a MK a drahách [9] 

 

A B C D E

A počet voz/24h 5412 5398 52 52 52

počet TNV/24h 319 319 20 20 20

B počet voz/24h 5821 5821 501 501 501

počet TNV/24h 339 339 41 41 41

C počet voz/24h 11404 11391 6811 6811 6811

počet TNV/24h 947 947 638 638 638

D počet voz/24h 2389 2389 7854 7854 7854

počet TNV/24h 247 247 628 628 628

E počet voz/24h 0 0 7854 7854 7854

počet TNV/24h 0 0 628 628 628

F počet voz/24h 0 0 5504 5504 5504

počet TNV/24h 0 0 319 319 319

G počet voz/24h 2059 2112 2244 2244 2244

počet TNV/24h 288 288 309 309 309

H počet voz/24h 475 475 475 475 475
počet TNV/24h 41 41 41 41 41

Varianty
Profil

chráněný venkovní prostor staveb lázní

chráněný venkovní prostor lázní

chráněný venkovní prostor ostatních staveb

ostatní chráněný venkovní prostor

 LAeq,T = 50/40 dB (den/noc)

LAeq,T = 50/50 dB (den/noc)

 LAeq,T = 55/45 dB (den/noc)

 LAeq,T = 55/55 dB (den/noc)

Chráněný prostor
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T[dB]
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro hluk z dopravy na dálnicích a 

silnicích I. a II. třídy je znázorněna v tabulce č.14: 

 

Tabulka 14: Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na dálnicích, S/I a S/II [9] 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro starou hlukovou zátěž z 

dopravy na pozemních komunikacích a dráhách je znázorněna v tabulce č.15: 

 

Tabulka 15:Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro starou hlukovou zátěž [9] 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor 

staveb pro hluk ze stavební činnosti je následující: 

LAeq,14 h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00) 

LAeq,1 h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00) 

LAeq,8 h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00) 

 

PROFIL A 

Profil A se nachází v městském prostoru v průtahu silnice II/154 městem (ul. Světská hráz, 

ul. Budovcova). Zástavba je v nebližším okolí silnice ve vzdálenosti do cca jednotek metrů 

od osy, vícepodlažní domy jsou i ve větším odstupu do cca 15 až 20 metrů. Očekávané 

hladiny hluku v tomto profilu jsou k nahlédnutí v následující tabulce: 

 

 

Tabulka 16: Očekávané hladiny hluku v profilu A 

chráněný venkovní prostor ostatních staveb  LAeq,T = 60/50 dB (den/noc)

ostatní chráněný venkovní prostor  LAeq,T = 60/60 dB (den/noc)

Chráněný prostor
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T[dB]

chráněný venkovní prostor staveb lázní  LAeq,T = 55/44 dB (den/noc)

chráněný venkovní prostor lázní LAeq,T = 55/55 dB (den/noc)

chráněný venkovní prostor ostatních staveb  LAeq,T = 70/60 dB (den/noc)

ostatní chráněný venkovní prostor  LAeq,T = 70/70 dB (den/noc)

Chráněný prostor
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T[dB]

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 64,0 56,5 64,0 56,5 49,3 38,2 49,3 38,2 49,3 38,2

10 m 60/50 (70/60) 64,8 54,3 61,8 54,3 47,1 36,0 47,1 36,0 47,1 36,0

20 m 60/50 (70/60) 58,8 51,3 58,8 51,3 44,1 33,1 44,1 33,1 44,1 33,1

30 m 60/50 (70/60) 57,0 49,5 57,0 49,5 42,3 31,2 42,3 31,2 42,3 31,2

40 m 60/50 (70/60) 55,6 48,1 55,6 48,1 40,9 29,8 40,9 29,8 40,9 29,8

50 m 60/50 (70/60) 54,5 47,0 54,5 47,0 39,8 28,7 39,8 28,7 39,8 28,7

Limit (korigovaný limit) 

den/noc
Vzdálenost

Varianty

A B C D E
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Komentář k výsledkům: 

Varianta A   

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianta B  

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianty C, D, E 

Intenzity dopravy jsou téměř nulové, základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je dodržen 

se značnou rezervou. 

 

PROFIL B 

Profil B se nachází v městském prostoru v průtahu silnice II/154 městem (ul. Světská hráz, 

ul. Budovcova). Zástavba je v nebližším okolí silnice ve vzdálenosti do cca jednotek metrů 

od osy, vícepodlažní domy jsou i ve větším odstupu do cca 15 až 20 metrů. Očekávané 

hladiny hluku v tomto profilu jsou k nahlédnutí v následující tabulce: 

 

Tabulka 17: Očekávané hladiny hluku v profilu B 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 64,3 57,2 64,3 57,2 53,9 44,3 53,9 44,3 53,9 44,3

10 m 60/50 (70/60) 62,0 55,0 62,0 55,0 51,7 42,0 51,7 42,0 51,7 42,0

20 m 60/50 (70/60) 59,1 52,1 59,1 52,1 48,8 39,1 48,8 39,1 48,8 39,1

30 m 60/50 (70/60) 57,2 50,2 57,3 50,2 46,9 37,2 46,9 37,2 46,9 37,2

40 m 60/50 (70/60) 55,9 48,8 55,9 48,8 45,5 35,8 45,5 35,8 45,5 35,8

50 m 60/50 (70/60) 54,8 47,7 54,8 47,7 44,4 34,7 44,4 34,7 44,4 34,7

Varianty

A B C D EVzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc
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Varianta B 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianty C, D, E 

Základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je dodržen. 

 

PROFIL C 

Profil C se nachází v městském prostoru v průtahu silnice II/154 městem (ul. Světská hráz, 

ul. Budovcova). Zástavba je v nebližším okolí silnice ve vzdálenosti do cca jednotek metrů 

od osy. Očekávané hladiny hluku v tomto profilu jsou k nahlédnutí v následující tabulce: 

 

Tabulka 18: Očekávané hladiny hluku v profilu C 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianta B 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

 

 

 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 67,8 60,7 67,8 60,7 65,8 58,8 65,8 58,8 65,8 58,8

10 m 60/50 (70/60) 65,6 58,5 65,6 58,5 63,6 56,6 63,6 56,6 63,6 56,6

20 m 60/50 (70/60) 62,7 55,5 62,7 55,5 60,6 53,7 60,6 53,7 60,6 53,7

30 m 60/50 (70/60) 60,8 53,7 60,8 53,7 58,8 51,8 58,8 51,8 58,8 51,8

40 m 60/50 (70/60) 59,4 52,3 59,4 52,3 57,4 50,4 57,4 50,4 57,4 50,4

50 m 60/50 (70/60) 58,3 51,2 53,3 51,2 56,3 49,3 56,3 49,3 56,3 49,3

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E
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Varianty C, D, E 

Základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je překročen, hladiny hluku jsou ale o 2 dB nižší 

než v nulové variantě, korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB 

(den/noc) je dodržen. 

 

PROFIL D 

Profil D se nachází na okraji obytné zástavby města (ulice Jiráskova), navazuje na prostor 

autobusového nádraží a ploch pro výrobu a podnikání. Ve variantě C se zástavba nachází 

v bezprostředním okolí přeložky v minimální vzdálenosti cca jednotek metrů od osy ve 

variantě E potom více než 80 metrů.  Očekávané hladiny hluku v tomto profilu jsou k 

nahlédnutí v následující tabulce: 

 

Tabulka 19: Očekávané hladiny hluku v profilu D 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách kolem základního limitu LAeq,T = 60/50 

dB (den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianta B 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách kolem základního limitu LAeq,T = 60/50 

dB (den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

 

 

 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 58,8 52,2 58,8 52,2 63,5 56,4 63,5 56,4 63,5 56,4

10 m 60/50 (70/60) 56,5 49,9 56,5 49,9 61,2 54,2 61,2 54,2 61,2 54,2

20 m 60/50 (70/60) 53,6 47,0 53,6 47,0 58,3 51,3 58,3 51,3 58,3 51,3

30 m 60/50 (70/60) 51,8 45,2 51,8 45,2 56,5 49,4 56,5 49,4 56,5 49,4

40 m 60/50 (70/60) 50,4 43,8 50,4 43,8 55,1 48,0 55,1 48,0 55,1 48,0

50 m 60/50 (70/60) 49,3 42,7 49,3 42,7 54,0 46,9 54,0 46,9 54,0 46,9

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E
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Varianta C 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc) do vzdálenosti cca 25 m od osy. U varianty C je tedy Základní limit hluku je tedy 

překročen. 

V uličním profilu nepřicházejí dodatečná opatření typu protihlukových stěn v úvahu. 

Varianta C je tedy z tohoto důvodu nevhodná. 

Varianta D a E 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc) do vzdálenosti cca 25 m od osy. Základní limit hluku je dodržen. 

 

PROFIL E 

Profil E se nachází mimo stávající komunikace. Na jihozápadě přeložky se nachází 

chráněný venkovní prostor lázní (volný prostor, hřiště, sportoviště), ve vzdálenosti cca první 

desítky metrů. V prostoru křižovatky s ulicí Dukelskou se nachází rodinné domy, a to ve 

vzdálenosti cca 10 m od přeložky. Očekávané hladiny hluku v tomto profilu jsou k 

nahlédnutí v následující tabulce: 

 

Tabulka 20: Očekávané hladiny hluku v profilu E 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A 

Komunikace zde není umístěna, srovnání s limity není relevantní. 

Varianta B 

Komunikace zde není umístěna, srovnání s limity není relevantní. 

 

 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) … … … … 65,1 57,4 65,1 57,4 65,1 57,4

10 m 60/50 (70/60) … … … … 62,3 54,6 62,3 54,6 62,3 54,6

20 m 60/50 (70/60) … … … … 58,0 50,3 58,0 50,3 58,0 50,3

30 m 60/50 (70/60) … … … … 55,1 47,5 55,1 47,5 55,1 47,5

40 m 60/50 (70/60) … … … … 53,0 45,3 53,0 45,3 53,0 45,3

50 m 60/50 (70/60) … … … … 51,3 43,7 51,3 43,7 51,3 43,7

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E



55 
 

Varianty C, D, E 

Základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je dodržen ve vzdálenosti 25m a více, limit pro 

chráněný venkovní prostor lázní LAeq,T = 55/55 dB (den/noc) je dodržen ve vzdálenosti    

40 metrů a více. 

Chráněný venkovní prostor lázní je nutno ochránit protihlukovou stěnou délky cca 400 

metrů výšky cca 3 metry, umístěnou podél přeložky ve směru k lázním. Ta spolehlivě zajistí 

ochranu vnitřního lázeňského území, které zasahuje prakticky až k přeložce. Totéž se týká 

ochrany přilehlých sportovišť. 

V prostoru objektů v křižovatce s ulicí Dukelskou nepřicházejí dodatečná opatření typu 

protihlukových stěn v úvahu, nelze tedy zajistit dodržení limitu v chráněném venkovním 

prostoru staveb. Z tohoto důvodu jsou zde varianty nevhodné. 

 

PROFIL F 

Profil F se nachází mimo stávající komunikace. V prostoru křižovatky s ulicí Dukelskou se 

nachází rodinné domy, a to ve vzdálenosti cca 10 m od přeložky. (viz též profil E, jde                

o místo jejich vzájemného styku). V jižní části prochází přeložka podnikatelskými a 

výrobními plochami. Očekávané hladiny hluku v tomto profilu jsou k nahlédnutí v následující 

tabulce: 

 

Tabulka 21: Očekávané hladiny hluku v profilu F 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A 

Komunikace zde není umístěna, srovnání s limity není relevantní. 

Varianta B 

Komunikace zde není umístěna, srovnání s limity není relevantní. 

 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) … … … … 63,2 55,0 63,2 55,0 63,2 55,0

10 m 60/50 (70/60) … … … … 60,3 52,2 60,3 52,2 60,3 52,2

20 m 60/50 (70/60) … … … … 56,1 48,0 56,1 48,0 56,1 48,0

30 m 60/50 (70/60) … … … … 53,2 45,1 53,2 45,1 53,2 45,1

40 m 60/50 (70/60) … … … 51,1 43,0 51,1 43,0 51,1 43,0

50 m 60/50 (70/60) … … … … 49,4 41,3 49,4 41,3 49,4 41,3

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E
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Varianty C, D, E 

Základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je dodržen ve vzdálenosti 2 m a více. 

V prostoru objektů v křižovatce s ul. Dukelskou nepřicházejí dodatečná opatření typu 

protihlukových stěn v úvahu, nelze tedy zajistit dodržení limitu v chráněném venkovním 

prostoru staveb. Z tohoto důvodu jsou zde varianty nevhodné. 

 

PROFIL G 

Profil G se nachází v městském prostoru v průtahu silnice II/154 městem (ulice 

Novohradská). Zástavba se nachází v bezprostředním okolí silnice ve vzdálenosti do cca 

desítky metrů od osy. Očekávané hladiny hluku v tomto profilu jsou k nahlédnutí 

v následující tabulce: 

 

Tabulka 22: Očekávané hladiny hluku v profilu G 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianta B 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

Varianty C, D, E 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc), korigovaný limit pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je 

dodržen. 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 61,4 54,5 61,5 54,7 61,9 55,6 61,9 55,6 61,9 55,6

10 m 60/50 (70/60) 59,2 52,3 59,3 52,4 59,7 53,3 59,7 53,3 59,7 53,3

20 m 60/50 (70/60) 56,3 49,4 56,3 49,5 56,8 50,4 56,8 50,4 56,8 50,4

30 m 60/50 (70/60) 54,4 47,5 54,5 47,6 54,9 48,5 54,9 48,5 54,9 48,5

40 m 60/50 (70/60) 53,0 46,2 53,1 46,3 53,5 47,2 53,5 47,2 53,5 47,2

50 m 60/50 (70/60) 51,9 45,0 52,0 45,1 52,4 46,0 52,4 46,0 52,4 46,0

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E
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PROFIL H 

Profil H představuje stávající tah silnic III/15425, III/15014 a III/15010. Okolí je převážně 

volné, výjimečně se vyskytují objekty pro bydlení. Očekávané hladiny hluku v tomto profilu 

jsou k nahlédnutí v následující tabulce: 

 

Tabulka 23: Očekávané hladiny hluku v profilu H 

 

Komentář k výsledkům: 

Varianta A  

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách kolem základního limitu LAeq,T = 55/45 

dB (den/noc). 

Varianta B 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách přes základní limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc). 

Varianty C, D, E 

Očekávané hladiny hluku se pohybují v hodnotách kolem základního limitu LAeq,T = 55/45 

dB (den/noc). 

4.7.3. Výsledky akustické studie 

Pro lepší posouzení výsledků z akustické studie se vytvořila následující tabulka č.24 

zprůměrovaných hodnot hluku pro den i noc v zastavěném území. 

 

 

Tabulka 24: Hlukové hodnoty pro den i noc v zastavěném území 

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 54,4 45,6 54,4 45,6 54,4 45,6 54,4 45,6 54,4 45,6

10 m 60/50 (70/60) 51,6 42,8 51,6 42,8 51,6 42,8 51,6 42,8 51,6 42,8

20 m 60/50 (70/60) 47,3 38,5 47,3 38,5 47,3 38,5 47,3 38,5 47,3 38,5

30 m 60/50 (70/60) 44,5 35,7 44,5 35,7 44,5 35,7 44,5 35,7 44,5 35,7

40 m 60/50 (70/60) 42,3 33,5 42,3 33,5 42,3 33,5 42,3 33,5 42,3 33,5

50 m 60/50 (70/60) 40,7 31,9 40,7 31,9 40,7 31,9 40,7 31,9 40,7 31,9

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E

den noc den noc den noc den noc den noc

60/50 (70/60) 64,5 58,1 65,4 58,1 56,3 47,1 56,3 47,1 56,3 47,1

Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E
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Z porovnání jednotlivých variant záměru s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,              

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády                   

č. 217/2016 Sb., jsou výsledky následující:  

 

Varianta A  

Z výsledku posouzení vyplývá, že základní (nekorigovaný) limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc) je v úzkém uličním profilu městské zástavby překročen. Limit korigovaný pro tzv. 

starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je dodržen, přičemž použití této korekce 

je přípustné. Tato varianta je tedy v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

 

Varianta B 

Z výsledku posouzení vyplývá, že základní (nekorigovaný) limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc) je spolehlivě dodržen. Tato varianta je tedy v souladu s požadavky nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

Zároveň však tato varianta nepřináší žádné další výhody ani změnu dopravně – hlukové 

situace ve městě Třeboni, kde pro ni platí totéž, co pro výše uvedenou variantu A. 

 

Varianty C, D, E  

Z výsledku posouzení vyplývá, že základní (nekorigovaný) limit LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc) je v trasách jednotlivých variant řešitelný, s výjimkou varianty C, která 

neumožňuje dodržení limitu v prostoru ul. Jiráskovy. Všechny varianty zároveň umožňují 

spolehlivou ochranu chráněného venkovního prostoru lázní (limit LAeq,T = 55/55 dB 

(den/noc)), staveb lázní (limit LAeq,T = 55/45 dB (den/noc)) a také přilehlých sportovišť 

(limit LAeq,T = 60/60 dB (den/noc)), nacházejících se na severovýchodním okraji města. 

Problémem všech variant je však prostor křížení s ul. Dukelskou, kde je navržena okružní 

křižovatka v bezprostředním kontaktu s rodinnými domy. Zde je základní (nekorigovaný) 

limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) ve všech variantách překročen, přičemž dodatečná 

opatření typu protihlukových stěn nepřicházejí v úvahu (rozhledové poměry, osvětlení           

a oslunění objektů včetně přístupu k nim). Prakticky tedy nelze zajistit dodržení limitu               

v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Z tohoto důvodu jsou všechny tyto varianty z akustického hlediska nevyhovující. 

 

Z těchto skutečností vyplývá, že z akustického hlediska je vyhovující varianta A, potenciálně 

též varianta B. Varianty C, D a E nejsou z akustického hlediska vyhovující. [9] 
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5.  Metody porovnání variant 

V současné době existuje pro analýzu a hodnocení rizik řada metodik a softwarových 

nástrojů, které mají svůj původ v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Tyto metodiky jsou 

založeny na jednodušších, ale i složitějších fyzikálních modelech, což má za následek nižší 

či vyšší správnost a spolehlivost získaných výsledků. 

Pro řešení variant obchvatu Třeboně byla vybrána metoda Rizikové analýzy a metoda 

Totálního ukazatele životního prostředí TUKP. 

5.1. Riziková analýza 

5.1.1. Obecné znalosti rizikové analýzy 

Pro zhodnocení více variant a nalezení optimálního řešení se používá řada kvantitativních 

či kvalitativních metod. Jedna z nejpoužívanějších metod je víceparametrická multikriteriální 

analýza, která se zabývá pozitivními, ale i negativními hledisky. Nevýhodou této metody je, 

že je náročné najít správné srovnání kritérií, tak aby analýza zůstala objektivní a byly 

získány kompatibilní výsledky. Pro zjednodušení a omezení komplexního multikriteriálního 

hodnocení je možné uvažovat jen rizika, se kterými pracují zkoumané varianty projektu. 

Tato kvalitativní metoda se nazývá riziková analýza RA (Risk Assessment), která upozorní 

na nejvíce problematické parametry všech variant. Pomocí číselného ohodnocení míry rizik 

na libovolné numerické stupnici se eliminují do značné míry subjektivní hodnocení expertů. 

Riziková analýza je založena na expertním hodnocení a následném vyhodnocení. Tato 

metoda se skládá z následujících kroků: 

• Identifikace možných poruch/události 

• Identifikace možných následků poruch 

• Kvantifikaci rizika indexem RPN a dalšími parametry 

• Kvalifikace a reprezentace poruch, co do závažnosti 

• Interpretace rizika v rámci projektu 

Pro zhodnocení variant obchvatu Třeboně byla zvolena metoda posouzení rizik FMEA, 

resp. její modifikace SAFMEA. [12] 

5.1.2. Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je jedna ze základních metod kvalitativní 

analýzy využívající znalosti expertů, kteří jsou seznámeni s danou problematikou. Metoda 
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vznikla v roce 1949, kdy byla formulována do armádních předpisů. V 60. letech minulého 

století byla používána v USA jako nástroj pro hledání závažných rizik během vesmírného 

programu společnosti NASA v rámci programu Apollo. K prvnímu civilnímu využití došlo       

o 10 let později v automobilovém průmyslu, konkrétně ve společnosti Ford. V 80. letech 

byla tato metoda zpracována do příručky a zahrnuta do normy QS9000-1998, resp. ISO/TS 

16949:2002. Metoda byla publikována v českém standardu ČSN IEC 812/1992, ale 

nedokonale, protože se nezabývala numerickou složkou hodnocení. V posledních 20 letech 

se metoda vyvíjela, rozšiřovala a zdokonalovala. Na základě této metody vznikly metody 

další např. SAFMEA – System Failure Mode Effects Analysis, DFMEA – Design Failure 

Mode Effects, PFMEA – Process Failure Mode Effects atd.) [12] 

Metoda je tvořena dvěma fázemi: 

I. Fáze identifikace:  

V této fázi se experti snaží identifikovat 

a) závažnost události: Sv, 

b) pravděpodobnost vzniku události Lk, 

c) schopnost identifikovat událost Dt. 

Jde o stručný, srozumitelný a strukturovaný popis rizikových faktorů projektu. 

II. Numerická fáze: 

V této fázi experti přiřazují parametrům z první fáze numerické hodnoty z relativní stupnice 

celočíselných hodnot. Stupnice je zvolena libovolně, např. 1 až 5.  Pro každou událost se 

vypočítá index RPN, viz rovnice [3], který udává relativní hodnotu rizika. Ten pak udává 

relativní hodnotu rizika. 

Metodu lze použít dvěma způsoby. V prvním případě se vyjmenují všechny možné události, 

které se následně vyhodnotí pro každou událost jednotlivě s indexem 𝑅𝑃𝑁𝑗. Součtem všech 

jednotlivých indexů se získá sumární index RPN. Ve druhém případě se porovnávají 

významné události, na kterých se podílí různé bezpečnostní entity. Pak lze tyto indexy 

vzájemně porovnávat. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/NASA
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5.1.3. Metoda SAFMEA 

Pro analýzu variant řešení obchvatu Třeboně byla použita metoda SAFMEA. Tato metoda 

je modifikací metody FMEA. Bere v potaz různorodost hodnocení expertů a přitom není 

vyčíslen rozptyl jejich hodnocení. Pro odstranění tohoto nedostatku se využívá metoda 

statistického hodnocení souboru odpovědí od expertů. Zde je pro každý řádek formuláře 

nalezeno n expertních hodnot RPN. Poté se určí střední hodnota a směrodatná odchylka 

rozptylu RPN u každého řádku. Pokud je n>5, je potřeba počítat i s kvantilem rozdělení 

RPN. Výsledkem jsou maximální odchylky od odhadu expertů, které lze následně podrobit 

další analýze. [11] 

Detailnější postup této metody je vyobrazen v TP 229 „Bezpečnost v tunelech pozemních 

komunikací“ vydaných Ministerstvem dopravy ČR. 

V následující podkapitole jsou zdůrazněny fáze a principy výpočtu. 

5.1.3.1 Fáze metody SAFMEA 

I. Přípravná fáze 

V této fázi se rizikový analytik seznámí s projektem a prozkoumá varianty a po dohodě s 

objednatelem vybere několik hledisek projektu, na která se riziková analýza zaměří. 

Společně se zvolí skupina expertů, kteří zastupují širší spektrum. Platí, že čím více expertů, 

tím se více snižuje statistická chyba. 

II. Určení rizikových segmentů a rizikových faktorů  

Zvolení experti definují segmenty projektu, které tvoří rizika pro dané hledisko. Segment zle 

brát jako obecnou entitu (např. životní prostředí, ekonomická oblast, technická oblast atd.). 

Poté jsou segmenty rozdělené na tzv. rizikové faktory (RF). Rizikovým faktorem může být 

např. „Riziko negativního vlivu na krajinu“ nebo „Míra rizika nového trvalého záboru“ apod. 

III. Expertní hodnocení rizikových faktorů 

Rizikový analytik po odsouhlasení formuláře č.1 experty, zpracuje formulář č.2, ve kterém 

je kompletní seznam rizikových faktorů a sloupce pro ohodnocení závažnosti události (Sv) 

a pravděpodobnosti jejího vzniku (Lk). Analytik rozhodne o stupnici, kterou budou rizika 

posuzována. Pro tento záměr byla zvolena lineární numerická stupnice 1-5. Experti poté 

obdrží kompletní formulář a pokyny k jeho vyplnění. 
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IV. Vyhodnocení indexu 𝑹𝑷𝑵 

Následně se vyhodnocují výsledky. Vyhodnocení nejčastěji probíhá pomocí programu, 

z důvodu velkého množství dat. Primárním výstupem je zhodnocení rizika RPN daného 

rizikového faktoru. V níže uvedených vzorcích je znázorněn postup výpočtu indexu RPN. 

1. V každém řádku j se pro každého experta k vypočtou hodnoty indexu 𝑅𝑃𝑁𝑗𝑘
𝐸  ze vztahu: 

    

(3) 

 

Pro každý řádek je tedy zjištěno ne expertních hodnot. 

2. Pro každý řádek (rizikový faktor) se vypočte střední hodnota základního souboru 𝑅𝑃𝑁𝐸: 

 

(4) 

3. Pokud je expertů více než pět, lze stanovit směrodatnou odchylku každého řádku 

 

(5) 

a dále je vhodné stanovit odhad kvantilu rozdělení 𝑅𝑃𝑁𝐸. Kvantil je orientační hodnota 

„průměr plus směrodatná odchylka“ dávající představu o náhodnosti indexu. Pokud by šlo 

o soubor s normálním rozdělením, byla by hodnota 𝑞𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 rovna 0,84 kvantilu rozdělení 

pravděpodobnosti: 

(6) 

4. V dalším kroku se vyhledá maximální hodnota max𝑆𝑣𝑗𝑘
𝐸  s uvedením experta k, který tuto 

hodnotu odhadl. Důvodem samostatného vyhodnocování závažnosti nebezpečí Sv je, 

že index RPN nemusí sám o sobě dát správný obraz o nebezpečích, která mají malou 

pravděpodobnost výskytu. V tomto kroku se tedy jedná o individuální posuzování 

závažných událostí. Posouzení událostí a vyvození závěrů provádí rizikový analytik. 

𝑅𝑃𝑁𝑗𝑘
𝐸  =  𝑆𝑣𝑗𝑘

𝐸 ∗ 𝐿𝑘𝑗𝑘
𝐸   

𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸  =

 𝑅𝑃𝑁𝑗𝑘
𝐸𝑛𝑒

𝑘=1

𝑛𝑒
 

𝑠𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸  =  

1

𝑛𝑒 − 1
∗  (𝑅𝑃𝑁𝑗𝑘

𝐸 − 𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸)2

𝑘

 

𝑞𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸  =  𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗

𝐸 + 𝑠𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 
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5. Komplexní matematické posouzení se následně seřadí do tabulek od nejvyšší hodnoty 

k nejnižší:  

• dle střední hodnoty rizika 𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸, přičemž je vhodné zároveň uvést i směrodatnou 

odchylku  𝑠𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸; 

• dle směrodatné odchylky 𝑠𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸; 

• dle 𝑞𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸; 

• dle max 𝑆𝑣𝑗𝑘
𝐸 ; [13] 

6. Závěrečné hodnocení 

Grafickou představu významu hodnocení faktorů rizika z hlediska závažnosti události            

a pravděpodobnosti jejího vzniku udává Tab. 25. Nízké – přijatelné riziko je vyznačeno 

zelenou barvou, střední – podmínečně přijatelné riziko je žluté a červeně je vyznačena 

oblast nepřijatelného rizika – nepřijatelné. 

 

Tabulka 25: Matice oblasti ne/přijatelnosti rizika pro varianty obchvatu Třeboně 

Hodnoty kritéria 𝑚𝑅𝑃𝑁 pro stanovení přijatelnosti rizika byly zvoleny a jsou znázorněny 

v Tab. 26:

 

Tabulka 26: Hodnoty mRPN a přijatelnost rizika 

 

Tabulka 27: Verbálně – numerická stupnice pro rizikovou analýzu 

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Závažnost 

události

Hodnocené riziko

Pravděpodobnost vzniku události

mRPN Úroveň rizika

1 - 4 riziko je přijatelné

5 - 13 riziko je podmínečně přijatené

14 -25 riziko je nepřijatelné

Lk Výskyt události Sv Dopad události

1 nepravděpodobný 1 žádný, zanedbatelný

2 nízký 2 malý

3 obvyklý 3 průměrný

4 pravděpodobný 4 velký

5 jistý 5 katastrofální
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5.2. Metoda Totálního ukazatele kvality prostředí TUKP 

5.2.1. Obecné znalosti metody TUKP 

Multikriteriální metoda je založena na větším počtu nesouměřitelných kritérií vyjádřených 

v hodnotách, které nelze sčítat ani nijak slučovat. Pro hodnocení variant silničních tras se 

používají metody hodnotové analýzy, jejichž princip závisí na převodu hodnot všech 

ukazatelů na jednotnou bezrozměrnou dílčí hodnotu, které se porovnávají s dílčími užitnými 

hodnotami ostatních vlivů (kritérií). 

V případě zadání záměru ve více variantách se situace řeší pomocí vícekriteriální 

rozhodovací analýzy, jejímž cílem je určit nejvýhodnější variantu. Tato metoda může být 

řešena libovolně v různé míře uplatnění subjektivního faktoru. Pro co největší míru 

objektivizace podkladů pro rozhodovací proces musí být vliv subjektu (jednotlivce) co 

nejvíce omezen. Tohoto lze dosáhnout aplikováním axiomatické teorie kardinálního užitku 

MUT s použitím vhodné metodiky, která umožní stanovit a vyjádřit číselné hodnoty 

souhrnné funkce užitku U. Tato funkce je určena jako mnohorozměrný vektor v závislosti 

na počtu kritérií (resp. ukazatelů kritérií, parametrů, indikátorů, charakteristik aj.) a také 

odpovídajícím počtu dílčích transformačních funkcí užitku.  

Základ metody TUKP uvedl Josef Říha jako průmyslový vzor PVz č.11694-81 v roce 1981 

a dále byla tato metoda popsána ve vysokoškolských skriptech „Multikriteriální posuzování 

investičních záměrů“, SNTL Praha 1987. [13] 

Pracovní postup metody TUKP 

Etapy pracovního postupu: 

• Specifikace variant V1 až Vi 

• Volba katalogu kritérií Py 

• Pro každé kritérium určit Py soubor ukazatelů Pj(y) 

• Definice dílčích jednorozměrných funkcí užitku Uj pro každé Pj: Uj = fj(Pj(y)) 

• Stanovení celkové vícerozměrné funkce užitku U(Vi) pro každou variantu 

Parametry metody TUKP: 

• Vi – varianta řešení pro i = 1,2, …, m, kde m je celkový počet posuzovaných variant 

• Py – podstatný parametr, který lze použít jako kritérium pro kvalitativní posouzení, když 

y=1,2, …, z, kde z je celkový počet vybraných kritérií 
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• Pj(y) – ukazatel kritéria jako hodnota analyticky zjištěného, popř. odhadnutého 

parametru pro j=1,2, …, n(y), kde n je celkový počet ukazatelů v objektivních nebo 

subjektivních jednotkách 

• P – celkový důsledek Vi 

• wj – váhový či kvantitativní multiplikátor, tj. relativní význam vyšetřovaného Pj(y) v rámci 

celého souboru j=1, 2, …, n(y) 

• Uj – dílčí funkce užitku jako kvalitativní multiplikátor, která má charakter transformační 

funkce fj(Pj
(y)), nabývající hodnoty v intervalu 

10  jU
 

• Ui – vícerozměrný vektor či celková funkce užitku 

• Pmin – minimální hodnota Pj pro dané kritérium 

• Pmax – maximální hodnota Pj pro dané kritérium 

 

Pro daný počet variant 𝑉𝑖 a množinu indexů j lze stanovit všechny hodnoty 𝑃𝑗
𝑦
 a 𝑈𝑗, pro 

které platí vztah: 

(7) 

Hodnota souhrnné funkce pro určitou variantu je dána hodnotou mnohorozměrného vektoru 

𝑈𝑖  podle vztahu: 

(8) 

Funkce lze použít, pokud pro množinu 𝑤𝑗 platí: 

10  jU
 (j = 1,2,…,n) 

(9) 

 

Metody pro určování parametru 𝒘𝒋: 

• Metody pro nezávislé stanovení vah – hodnocení provádí jedinec nebo členové týmu 

nezávisle na sobě 

• Metody pro závislé (ovlivněné) stanovení vah – hodnocení provádějí členové týmu při 

současném kontaktu mezi sebou 

 𝑤𝑗
(𝑁)

= 1

𝑛

𝑗 =1

 

𝑈𝑖 =   𝑈𝑖𝑤𝑗
(𝑁)

𝑛

𝑗 =1

 

𝑈𝑗 =  𝑓𝑗 (𝑃𝑗
 𝑦 

) 
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Metody pro vyhodnocení: 

• Pořadí 

• Alokační 

• Známkovací 

• Párové hodnocení 

• Duální ALO-FUL 

• Týmové expertní posouzení 

Výhody metody: 

Z praktické aplikace metody TUKP bylo prokázáno, že tato metoda je výhodná z více 

hledisek, jako je: 

• Komplexnost pokrytí všech možných hledisek 

• Interdisciplinární, kde je možnost použít experty z různých oborů 

• Zahrnuje velký počet kritérií a ukazatelů 

• Umožňuje respektovat neurčitost 

• je adaptabilní – umožňuje okamžité generování jednorozměrných funkcí 

• neumožňuje výběr nejlepší varianty z nekonečné množiny, ale pouze z omezeného 

počtu přesně definovaných variant 

5.2.1.1 Použitá metoda ALO – FUL 

Podstata této metody spočívá ve dvou krocích řešení. Prvním krokem je generování 

dvojsložkové váhy metodou alokace pro vymezené hlavní skupiny kritérií a následně ve 

skórování významu kritérií metodou párového hodnocení dvojic kritérií.  Základním 

předpokladem pro použití tohoto pracovního postupu je předem definovaná soustava 

hledisek (kategorií) včetně jednotlivých ukazatelů kritérií a práce s týmem odborníků (ve 

smyslu využití týmové expertní metody a uskutečnění ankety). Výsledná normovaná váha 

kritérií je poté definovaná následujícím vztahem: 

 

(10) 

Kde 𝑤 𝑘𝑎𝑡 𝑗
 𝑁 

 je normovaná váha kategorie a 𝑤 𝑘𝑎𝑡 𝑗 je neupravená váha ukazatele 

kritéria j, v rámci uvažované kategorie kat. 

 

 

𝑤(𝑘𝑎𝑡)𝑗
(𝑁)

=  
𝑤(𝑘𝑎𝑡)(𝑁)

 𝑤 𝑘𝑎𝑡 𝑗𝑗
∗ 𝑤(𝑘𝑎𝑡)𝑗  
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Výhody metody ALO – FUL: 

• Pozitivní vliv na minimalizaci často zmíněných nevýhod metody alokace  

• Možnost explicitního stanovení relativní důležitosti kategorií mezi sebou 

• Vyloučení nežádoucího vlivu různého počtu kritérií 

• Respektuje požadavky systémové teorie pro multikriteriální analýzu komplexních 

soustav 

• Vysoká míra objektivizace posuzovacího procesu vzhledem k možnému zapojení 

většího týmu expertů, vzájemně nezávislých na plnění dílčích úkolů 

• Možnost standardizace priorit pro vyšší úroveň řízení administrativy v oblasti EIA 

• Tuto metodu je třeba doporučit v případě řešení extrémně konfliktních případů při 

rozhodování v metodě TUKP [13][14] 

5.2.2. Aplikace axiomatické teorie užitku MUT 

Vícekriteriální axiomatická teorie kardinálního užitku MUT (Multiatribute Utility Theory) 

vychází z filozofického předpokladu, že kvalita životního prostředí je určena podstatnými 

vlastnostmi jednotlivých složek ŽP. Kvalitu těchto složek lze posoudit dostupnými 

analyticko-diagnostickými ukazateli. Soubor dílčích ukazatelů vytvoří skupinu kritérií,             

u kterých se analyticky stanoví hodnoty s využitím vědeckých prognóz nebo expertním 

odhadem. 

Původní výklad teorie užitku poskytl V. Pareto v roce 1906, který v následujících letech 

teorii dále rozvinul. Praktickou aplikaci teorie urychlil rozvoj systémových věd. Významné 

práce z oblasti aplikace teorie užitku pro rozhodovací proces jsou např.: „Utility Theory for 

Decision-Making“ (Fishburn P. C., New York 1970), „Decisions with Multiple Objetives: 

Preferences and Value Trade-Offs“ (Keeney R.L. Raiffa H., New York 1976), „Rozhodování. 

Úvod do teorie rozhodování při nejistotě“ (Raiffa H., Praha 1978) aj. 

Racionální aplikace teorie MUT pro proces EIA vychází ze dvou předpokladů: 

• jsou dostupné a existují informační datové základny území 

• projektový záměr je řešen ve více variantách 

Pokud jsou k dispozici technické, ekonomické, sociální a jiné atributy řešení záměru, je 

vybrána varianta, která má nejvyšší hodnotu očekávané hodnoty užitku. 
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Pracovní postup teorie MUT: 

• Specifikace odlišných variant projektu 𝑉𝑖 pro i = 1,2, …, m 

• Zvolení souboru vhodných kritérií 𝑃𝑦
0 pro y = 1, 2, …, z, sloužící pro kvalitativní 

posouzení parametrických důsledků vlivu variant 𝑉𝑖 

• Stanovení nezbytného souboru kardinálních ukazatelů 𝑃𝑗
 𝑦 

 pro j = 1, 2, …, n(y) pro každé 

kritérium 𝑃𝑦
0 

• Definice dílčích jednorozměrných funkcí užitku 𝑈𝑗 pro každé 𝑃𝑗
 𝑦 

 jako kvalitativní 

multiplikátor, který je určen vztahem 𝑈𝑗 = 𝑓𝑗  𝑃𝑗
 𝑦 

  

• Specifikace soustavy parametrů relativní důležitosti kritérií jako kvalitativních 

multiplikátorů 𝑤𝑗 

• Stanovení hodnot ukazatelů 𝑃𝑗
 𝑦 

 v rámci souboru všech variant 𝑉𝑖 a sestavení křížové 

matice interakcí  

• Stanovení celkové vícerozměrné funkce užitku 𝑈 𝑉𝑖  pro každý člen souboru i = 1, 2, 

…, m 

Předností aplikace transformační funkce užitku je možnost respektování neurčitosti. Různá 

volba a hlubší analýza vede k zamyšlení nad neurčitostí odhadu a diferenciaci dvou 

odlišných ekologických přístupů. Okrajové možnosti se jeví rozdílně a k tomu odpovídají 

druhy transformace. Existují celkem 4 druhy transformací: 

• Konkávní klesající funkce užitku 

• Konkávní rostoucí funkce užitku 

• Konvexní klesající funkce užitku 

• Konvexní rostoucí funkce užitku 

5.2.2.1 Výpočet užitku metodou TUKP 

Pro výpočet užitku pomocí metody TUKP (totální ukazatel kvality prostředí) se použije Tab. 

x, soustavy kritérií a ukazatelů. Dále se postupuje dle následujících vzorců. 

• Přepis hodnot z tabulky soustavy kritérií tab.x do tab.y 

• Stanovení 𝑃𝑗,𝑚𝑖𝑛 a 𝑃𝑗,𝑚𝑎𝑥 hodnot ze souboru hodnot pěti variant 

• Stanovení průměrné hodnoty kritéria: 

 

(11) 

 

𝑃𝑗 ,𝑝𝑟ů𝑚 =  
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5

5
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• Stanovení hodnoty 𝛥𝑗: 

(12) 

• Stanovení počátečních hodnot 𝑃𝑗,𝑝𝑜č a koncových hodnot 𝑃𝑗,𝑘𝑜𝑛𝑐: 

(13) 

• Stanovení koeficientu 𝐾𝑗: 

 

 

 

(14) 

• Stanovení užitku 𝑈𝑗 pro jednotlivá kritéria všech pěti variant: 

o Přímá závislost: 

 

(15) 

 

o Nepřímá závislost: 

 

(16) 

 

• Suma jednotlivých užitků dané varianty, pro všech pět variant 

• Porovnání součtu užitků: nejvyšší hodnota – optimální varianta s nejméně negativním 

vlivem na životní prostředí [13][14] 

6.  Aplikace zvolených metod pro posouzení jednotlivých 

variant 

6.1. Hodnocená rizika všech variant u rizikové analýzy 

Pro zhodnocení záměru metodou rizikové analýzy byla vymezena rizika (kritéria), která jsou 

uvedena v tab. 28. 

𝛥𝑗 = 0,1 ∗ (𝑃𝑗 ,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑗 ,𝑚𝑖𝑛 ) 

𝑃𝑗 ,𝑝𝑜č = 𝑃𝑗 ,𝑚𝑖𝑛 − 𝛥𝑗  

𝑃𝑗 ,𝑘𝑜𝑛𝑐 = 𝑃𝑗 ,𝑚𝑎𝑥 + 𝛥𝑗  

𝐾𝑗 =   
𝑙𝑜𝑔0,5

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑗 ,𝑝𝑟ů𝑚 − 𝑃𝑗 ,𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑗 ,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑗 ,𝑚𝑖𝑛

   

𝑈𝑗 =  
𝑃𝑗 − 𝑃𝑗 ,𝑝𝑜č

𝑃𝑗 ,𝑘𝑜𝑛𝑐 − 𝑃𝑗 ,𝑝𝑜č
 

𝐾

 

𝑈𝑗 = 1 −   
𝑃𝑗 − 𝑃𝑗 ,𝑝𝑜č

𝑃𝑗 ,𝑘𝑜𝑛𝑐 − 𝑃𝑗 ,𝑝𝑜č
 

𝐾
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Tabulka 28: Vymezené segmenty a kritéria 

RF Segment Kritérium Charakteristika kritéria

A

A1 Délka trasy
Míra rizika příliš velké délky nové komunikace a rekonstruované 

komunikace

A2 Návrhová rychlost
Míra rizika příliš velké návrhové rychlosti vzhledem k umístění 

varianty

A3 Plocha vozovky
Riziko velké plochy rekonstruované či nově vystavěné vozovky 

navržené varianty

A4 Trvalý zábor
Míra rizika nutného nového trvalého záboru oproti stávající 

situaci

A5 Výstavba mostů
Riziko velkého počtu nově vybudovaných mostů ve variantě a 

celková délka mostů

A6 Okružní křižovatky Počet nových okružních křižovatek, vhodnost jejich umístění

A7 Protihlukové stěny
Míra rizika nutnosti vybudování protihlukových stěn v blízkosti 

obydlené části či v prostoru lázní

A8
Využití ploch k jiné funkci, než k funkci 

stávající

Míra rizika možnosti změny ze stávajících ploch občanského 

vybavení, obytných ploch, veřejného vybavení, ploch určených ke 

sportu a reakreaci na plochy dopravní infrastruktury

A9 Intenzita vozidel
Riziko velké průměrné intenzity vozidel za 24 hodin v řešeném 

území

A10 Intenzita těžkých vozidel
Riziko velké průměrné intenzity těžkých vozidel za 24 hodin v 

řešeném území

A11 Vliv na tranzitní dopravu
Míra rizika nevyvedení tranzitní dopravy ze silnice II/154, 

nevyhovující dopravní opatření pro vyvedení tranzitní dopravy

A12
Vliv na celkové dopravní zatížení v 

úseku  

Míra rizika zvýšení dopravního zatížení, nepřevedení dopravního 

zatížení z profilu hráze rybníka Svět

B

B1 Vliv stavby na kulturu
Hodnotí se míra vlivu stavby na hmotný majetek, kulturní 

památky a architektonická naleziště

B2 Finanční náročnost

Hodnotí se finanční náročnost pouze délky vystavěné či 

rekonstruované komunikace a výstavby mostů, jejich počet a 

délky

C

C1 Vliv na obyvatelstvo
Dopad záměru na kulturní vyžití obyvatel, zlepšení/zhoršení 

dopravních vztahů

C2 Estetický vliv
Estetický vliv záměru na krajinu, riziko narušení krajinného 

rozhledu na město a okolí

D

D1 Vliv na povrchovou vodu
Zajištění odvodnění srážkových vod, možné zaplavení území, 

umělé přečerpání srážkových vod

D2 Vliv na podzemní vodu
Riziko znečištění podzemních vod při výstavbě záměru i po 

realizaci

D3 Zábor ZPF Míra rizika záboru zemědělského půdního fondu 

D4 Zábor PUPFL Míra rizika záboru půdy určené k plnění funkcí lesa

D5 Horninové prostředí
Míra rizika zásahu do horninového prostředí, hloubení 

podzemních prostorů

D6 Chráněné rostliny Riziko ohrožení chráněných druhů rostlin a jejich biotopů

D7 Chránění živočichové
Riziko ohrožení chráněných druhů živočichů, jejich biotopů, 

rozmnožišť nebo potravních biotopů

D8 Oblasti soustavy Natura 2000

Míra rizika dotčení evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastní, zásah do biotopů, trvalý zábor biotopů, ovlivnění kvality 

biotopů

D9 Vliv na krajinu
Riziko negativního vlivu na krajinu z hlediska přírody, zásah do 

přirozeného krajinného rázu a narušení jeho funkce

D10 Imise NO₂
Míra rizika průměrného imisního příspěvku NO₂ za rok, závisející 

na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy

D11
Imise směsných prachových částic 

PM₁₀

Míra rizika průměrného imisního příspěvku PM₁₀ za rok, závisející 

na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy

D12 Imise benzenu
Míra rizika průměrného imisního příspěvku benzenu za rok, 

závisející na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy

D13 Imise benzo(a)pyrenu
Míra rizika průměrného imisního příspěvku  za rok, závisející na 

vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy

D14 Hluková zátěž v obytné zóně ve dne Míra rizika vysoké hladiny hluku v obytné zóně ve dne

D15 Hluková zátěž v obytné zóně v noci Míra rizika vysoké hladiny hluku v obytné zóně v noci

D16
Hluková zátěž mimo obytnou zónu ve 

dne
Míra rizika vysoké hladiny hluku mimo zastavěné území ve dne

D17
Hluková zátěž mimo obytnou zónu v 

noci
Míra rizika vysoké hladiny hluku mimo zastavěné území v noci

Dopravně - technologické hledisko

Ekonomické hledisko

Dopad na obyvatelstvo

Ekologické hledisko
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Hodnocení prováděla skupina čtrnácti expertů, kteří mají vzdělání v oboru dopravy, mají 

zkušenosti v projektování dopravních staveb, pracují v oboru životního prostředí nebo mají 

jiné dopravní zkušenosti. Seznam expertů je zobrazen v příloze 1.2. 

6.2. Vyhodnocení rizikové analýzy 

Všechny varianty, pro které byly vymezeny stejné segmenty a kritéria, byly zhodnoceny 

metodou SAFMEA. Postup a výpočet proběhl dle teoretického postupu, který je popsán 

v kapitole 3.1. 

Experti obdrželi formulář na zhodnocení všech pěti variant. Formulář obsahuje čtyři 

vymezené segmenty, ke kterým se váže 33 možných kritérií (rizik). Pro ohodnocení byly 

vymezeny dva sloupce žluté barvy. První sloupec je určen pro ohodnocení 

pravděpodobnost vzniku rizika Lk, druhý sloupec je určen pro ohodnocení dopadu vzniku 

události Sv. Pro hodnocení byla předem vytvořena verbálně – numerická stupnice v rozsahu 

pěti stupňů, viz Tab.27. Vyplňovalo se pouze celými čísly. Experti dostali „Pokyny                      

k vyplňování formulářů rizikové analýzy“, kde byly vypsány informace potřebné pro 

zvládnutí a vyplnění formuláře. Formulář je zobrazen v příloze 1.1. 

Formuláře byly rozeslány expertům, kteří ohodnotili všechny varianty a zaslali vyplněné 

formuláře zpět. Cílem analýzy bylo získání indexu RPN pro vymezená rizika. Vyhodnocení 

je dle postupu v kapitole 3.1.3. Pro získání indexu RPN byly použity vzorce [3] a [4]. Na 

obrázku níže je formulář, který byl expertům zaslán. 

 

Obrázek 18: Formulář zaslaný expertům pro rizikovou analýzu 
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6.2.1. Vyhodnocení varianty A 

Dle střední hodnoty RPN byla rizika rozdělena do tří kategorií dle stupnice v kapitole 3.1.3 

na riziko přijatelné, podmínečně přijatelné a nepřijatelné riziko. Na obrázku č.19 jsou 

zobrazené výsledky hodnocení všech expertů k negativnímu vlivu rizik na variantu A. Je 

zde uvedena také střední hodnota RPN, pořadí a úroveň rizika ke všem vymezeným 

rizikům.  Přehled výsledku je znázorněn v grafu č.1. 

 

Obrázek 19: Výsledky rizikové analýzy pro variantu A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A1 8 1 4 9 1 2 9 2 1 4 2 1 2 2 3,4286 4 přijatelné

A2 6 1 12 4 1 6 1 8 1 6 1 1 1 1 3,5714 8 přijatelné

A3 6 1 2 6 4 2 9 2 1 3 2 - 6 2 3,5385 7 přijatelné

A4 4 1 9 4 1 2 1 4 1 9 8 - 4 1 3,7692 11 přijatelné

A5 4 1 8 1 1 2 1 4 1 12 6 - 3 1 3,4615 5 přijatelné

A6 3 1 9 1 1 3 1 3 1 20 1 - 2 1 3,6154 9 přijatelné

A7 3 1 15 1 1 3 1 6 1 9 8 - 2 2 4,0769 12 přijatelné

A8 4 1 16 9 1 12 1 9 1 6 3 - 6 1 5,3846 16 podmínečně přijatelné

A9 9 4 20 12 9 12 12 12 1 6 9 6 6 6 8,8571 27 podmínečně přijatelné

A10 12 15 25 12 1 6 12 16 1 6 12 6 12 1 9,7857 29 podmínečně přijatelné

A11 25 6 9 12 4 15 - 16 5 6 16 12 16 9 11,6154 31 podmínečně přijatelné

A12 12 4 9 12 4 12 - 9 5 16 9 16 16 4 9,8462 30 podmínečně přijatelné

B1 6 16 9 4 2 2 9 16 6 4 1 2 6 1 6,0000 17 podmínečně přijatelné

B2 8 1 9 1 1 3 4 6 3 4 3 2 3 1 3,5000 6 přijatelné

C1 12 1 16 1 1 9 4 12 1 9 3 9 8 1 6,2143 18 podmínečně přijatelné

C2 8 1 9 4 1 3 20 8 12 12 2 4 4 6 6,7143 21 podmínečně přijatelné

D1 - - 16 9 9 4 12 2 6 1 6 3 6 2 6,3333 19 podmínečně přijatelné

D2 - - 16 4 2 3 4 3 2 4 8 1 6 1 4,5000 13 přijatelné

D3 - 1 9 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 1 2,3846 1 přijatelné

D4 - 1 9 1 1 2 1 4 1 6 2 1 3 1 2,5385 2 přijatelné

D5 - 1 9 1 1 2 6 3 1 6 3 1 2 1 2,8462 3 přijatelné

D6 - 1 16 6 1 3 1 3 9 1 2 1 3 1 3,6923 10 přijatelné

D7 - 1 9 9 2 3 4 3 12 1 2 8 6 1 4,6923 14 přijatelné

D8 - 1 12 15 6 3 20 3 16 6 2 20 9 4 9,0000 28 podmínečně přijatelné

D9 - 1 9 4 2 4 8 4 2 6 3 6 9 4 4,7692 15 přijatelné

D10 - 1 16 15 2 12 4 12 - 6 4 10 9 4 7,9167 24 podmínečně přijatelné

D11 - 1 16 20 2 12 4 12 - 8 6 10 9 4 8,6667 26 podmínečně přijatelné

D12 - 1 16 15 1 12 4 12 - 6 6 10 9 4 8,0000 25 podmínečně přijatelné

D13 - 1 16 15 2 12 4 12 2 6 6 10 9 4 7,6154 23 podmínečně přijatelné

D14 - 6 9 20 6 12 20 20 1 6 3 25 9 15 11,6923 32 podmínečně přijatelné

D15 - 4 12 20 4 16 20 20 1 6 4 25 12 15 12,2308 33 podmínečně přijatelné

D16 - 4 9 15 1 6 3 12 1 9 9 15 2 1 6,6923 20 podmínečně přijatelné

D17 - 6 9 15 1 9 3 12 1 6 9 15 2 1 6,8462 22 podmínečně přijatelné

VARIANTA A

Rizika
Hodnotící experti

Pořadí Úroveň rizika
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Graf 1: Výsledky rizikové analýzy pro VA 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu A nevykazují žádná nepřijatelná 

rizika. Naopak téměř polovina výsledků vykazuje dle expertů rizika přijatelná a nejméně 

ohrožující na realizaci této varianty. Druhá polovina výsledků spadá pod podmínečně 

přijatelné riziko. 

Přehled všech přijatelných rizik, které vyšlo v hodnocení SAFMEA je v následující Tab. 29. 

 
Tabulka 29: Přehled přijatelných rizik pro variantu A 

RF Kritérium

A1 Délka trasy
A2 Návrhová rychlost
A3 Plocha vozovky
A4 Trvalý zábor
A5 Výstavba mostů
A6 Okružní křižovatky
A7 Protihlukové stěny
B2 Finanční náročnost
D2 Vliv na podzemní vodu
D3 Zábor ZPF
D4 Zábor PUPFL
D5 Horninové prostředí
D6 Chráněné rostliny
D7 Chránění živočichové
D9 Vliv na krajinu
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6.2.2. Vyhodnocení varianty B 

Dle střední hodnoty RPN byla rizika rozdělena do tří kategorií dle stupnice v kapitole 3.1.3 

na riziko přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné riziko. Na obrázku č.20 jsou 

zobrazené výsledky hodnocení všech expertů k negativnímu vlivu rizik na variantu B. Je 

zde uvedena také střední hodnota RPN, pořadí a úroveň rizika ke všem vymezeným 

rizikům. Přehled výsledku je znázorněn v grafu č.2. 

 

 

Obrázek 20: Výsledky rizikové analýzy pro variantu B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A1 16 20 12 12 20 4 12 20 20 16 25 8 8 16 14,9286 32 nepřijatelné

A2 8 4 10 9 4 3 9 1 1 16 2 6 2 9 6,0000 5 podmínečně přijatelné

A3 12 4 6 6 9 4 12 9 3 12 6 - 15 12 8,4615 25 podmínečně přijatelné

A4 12 16 9 15 25 6 16 25 12 9 20 15 12 9 14,3571 31 nepřijatelné

A5 12 2 9 10 1 8 16 12 4 6 2 15 6 2 7,5000 14 podmínečně přijatelné

A6 3 1 6 1 1 3 1 1 1 6 3 - 2 1 2,3077 1 přijatelné

A7 6 1 12 1 1 3 1 4 1 6 6 - 2 1 3,4615 2 přijatelné

A8 12 1 20 4 4 8 1 2 6 16 3 - 9 16 7,8462 17 podmínečně přijatelné

A9 9 2 20 12 9 9 9 2 1 16 6 6 6 6 8,0714 21 podmínečně přijatelné

A10 12 2 16 12 4 12 9 2 4 9 8 6 12 2 7,8571 19 podmínečně přijatelné

A11 20 2 16 4 6 5 - 15 16 6 6 1 8 4 8,3846 24 podmínečně přijatelné

A12 12 2 16 4 4 9 - 12 12 12 3 4 8 4 7,8462 18 podmínečně přijatelné

B1 6 1 15 4 1 4 9 6 6 16 1 2 9 9 6,3571 7 podmínečně přijatelné

B2 16 20 16 1 25 15 16 15 3 20 20 20 9 25 15,7857 33 nepřijatelné

C1 12 9 9 1 6 12 16 2 1 9 2 4 12 9 7,4286 13 podmínečně přijatelné

C2 16 4 9 15 6 12 25 6 1 12 1 12 6 25 10,7143 29 podmínečně přijatelné

D1 - 6 25 9 9 4 12 3 6 4 6 3 6 2 7,3077 11 podmínečně přijatelné

D2 - 4 20 4 2 3 4 8 1 4 8 1 6 2 5,1538 4 podmínečně přijatelné

D3 - 6 2 15 1 4 15 9 6 4 9 6 6 4 6,6923 8 podmínečně přijatelné

D4 - 4 4 15 1 4 20 8 12 2 9 12 6 25 9,3846 26 podmínečně přijatelné

D5 - 6 9 1 1 2 6 6 1 9 4 1 4 12 4,7692 3 přijatelné

D6 - 4 9 12 1 6 16 6 4 2 2 12 9 16 7,6154 15 podmínečně přijatelné

D7 - 6 9 12 2 6 12 6 4 2 2 8 9 12 6,9231 10 podmínečně přijatelné

D8 - 4 4 20 2 6 20 8 1 6 2 20 6 4 7,9231 20 podmínečně přijatelné

D9 - 6 20 15 16 8 20 25 1 12 15 25 9 12 14,1538 30 nepřijatelné

D10 - 4 25 15 2 8 4 6 - 6 4 10 9 4 8,0833 22 podmínečně přijatelné

D11 - 6 20 10 2 8 4 6 - 12 6 10 9 1 7,8333 16 podmínečně přijatelné

D12 - 6 16 15 1 8 4 6 - 12 6 10 9 4 8,0833 23 podmínečně přijatelné

D13 - 4 12 15 1 8 4 6 - 12 6 10 9 1 7,3333 12 podmínečně přijatelné

D14 - 6 9 20 8 9 20 3 1 12 3 25 6 15 10,5385 27 podmínečně přijatelné

D15 - 4 9 20 4 12 20 3 1 9 8 25 8 15 10,6154 28 podmínečně přijatelné

D16 - 6 9 15 1 4 3 6 1 9 6 15 6 1 6,3077 6 podmínečně přijatelné

D17 - 4 9 15 1 6 3 6 1 12 8 15 6 1 6,6923 9 podmínečně přijatelné

VARIANTA B

Rizika
Hodnotící experti

Pořadí Úroveň rizika
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Graf 2: Výsledky rizikové analýzy pro VB 

 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu B vykazují 26 podmínečně 

přijatelných rizik. Tato rizika mohou ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě 

B, nikoli však zásadně. 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu B vykazují 4 nepřijatelná rizika. Tato 

rizika mohou zásadně ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě B. Přehled 

všech nepřijatelných rizik, která vyšla v hodnocení je v následující Tab. 30. 

 

Tabulka 30: Přehled nepřijatelných rizik pro variantu B 

 

RF Kritérium

A1 Délka trasy
A4 Trvalý zábor
B2 Finanční náročnost
D9 Vliv na krajinu
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Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu B vykazují 3 přijatelná rizika, které 

nejméně ohrožují realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě B. Přehled všech 

přijatelných rizik, která vyšla v hodnocení je v následující Tab. 31. 

 

Tabulka 31: Přehled přijatelných rizik pro variantu B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF Kritérium

A6 Okružní křižovatky
A7 Protihlukové stěny
D5 Horninové prostředí
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6.2.3. Vyhodnocení varianty C 

Dle střední hodnoty RPN byla rizika rozdělena do tří kategorií dle stupnice v kapitole 3.1.3 

na riziko přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné riziko. Na obrázku č.21 jsou 

zobrazené výsledky hodnocení všech expertů k negativnímu vlivu rizik na variantu C. Je 

zde uvedena také střední hodnota RPN, pořadí a úroveň rizika ke všem vymezeným 

rizikům. Přehled výsledku je znázorněn v grafu č.3. 

 

 

Obrázek 21: Výsledky rizikové analýzy pro variantu C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A1 12 2 9 9 1 - 9 2 2 6 6 6 6 4 5,6923 4 podmínečně přijatelné

A2 6 2 9 9 4 - 4 9 1 6 6 6 2 4 5,2308 3 podmínečně přijatelné

A3 9 4 6 6 4 - 9 2 3 6 6 - 9 6 5,8333 6 podmínečně přijatelné

A4 16 9 9 15 9 - 16 9 6 6 9 20 16 12 11,6923 31 podmínečně přijatelné

A5 12 4 2 9 4 12 16 9 2 2 6 15 9 3 7,5000 16 podmínečně přijatelné

A6 9 4 4 9 4 6 9 6 2 12 6 15 6 3 6,7857 11 podmínečně přijatelné

A7 9 4 9 12 9 9 9 16 2 6 9 10 10 9 8,7857 27 podmínečně přijatelné

A8 16 4 6 4 9 4 1 12 2 9 6 - 9 6 6,7692 10 podmínečně přijatelné

A9 9 4 16 6 1 9 1 6 1 12 9 6 6 4 6,4286 9 podmínečně přijatelné

A10 12 4 16 6 1 12 1 8 1 16 9 6 12 4 7,7143 19 podmínečně přijatelné

A11 10 4 16 8 9 5 - 10 2 9 6 1 16 3 7,6154 17 podmínečně přijatelné

A12 8 4 16 8 4 9 - 8 1 12 6 4 4 9 7,1538 13 podmínečně přijatelné

B1 6 4 15 4 2 4 9 12 6 9 1 2 9 4 6,2143 7 podmínečně přijatelné

B2 12 12 9 1 4 9 9 12 3 12 4 15 9 9 8,5714 26 podmínečně přijatelné

C1 16 4 15 1 9 9 16 9 1 4 2 4 12 12 8,1429 23 podmínečně přijatelné

C2 16 9 15 20 12 9 25 8 12 6 2 12 6 20 12,2857 32 podmínečně přijatelné

D1 - 4 25 9 9 4 12 6 6 2 6 3 6 2 7,2308 15 podmínečně přijatelné

D2 - 4 20 4 4 3 4 8 2 2 12 1 6 4 5,6923 5 podmínečně přijatelné

D3 - 4 4 15 4 6 20 9 6 4 9 15 8 6 8,4615 25 podmínečně přijatelné

D4 - 4 4 1 4 6 1 12 1 6 9 1 12 1 4,7692 2 přijatelné

D5 - 4 9 1 1 2 6 6 1 6 6 1 6 1 3,8462 1 přijatelné

D6 - 4 9 12 2 9 12 6 6 2 6 20 9 6 7,9231 21 podmínečně přijatelné

D7 - 4 9 12 2 9 4 6 9 2 6 20 9 1 7,1538 14 podmínečně přijatelné

D8 - 4 9 20 6 9 20 8 12 6 6 20 6 12 10,6154 30 podmínečně přijatelné

D9 - 25 9 20 12 12 25 8 12 9 6 25 9 12 14,1538 33 nepřijatelné

D10 - 4 25 15 4 8 4 9 - 9 6 10 9 4 8,9167 28 podmínečně přijatelné

D11 - 4 16 20 4 8 4 9 - 12 8 10 9 4 9,0000 29 podmínečně přijatelné

D12 - 4 16 15 1 8 4 9 - 12 6 10 9 4 8,1667 24 podmínečně přijatelné

D13 - 4 12 15 2 8 4 9 - 9 6 10 9 4 7,6667 18 podmínečně přijatelné

D14 - 4 9 15 4 9 3 16 1 6 6 20 6 2 7,7692 20 podmínečně přijatelné

D15 - 4 4 15 4 12 3 16 1 6 8 20 8 2 7,9231 22 podmínečně přijatelné

D16 - 4 9 15 1 4 3 9 1 9 6 15 6 1 6,3846 8 podmínečně přijatelné

D17 - 4 9 15 1 6 3 9 1 12 8 15 6 1 6,9231 12 podmínečně přijatelné

VARIANTA C

Rizika
Hodnotící experti

Pořadí Úroveň rizika
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Graf 3: Výsledky rizikové analýzy pro VC 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu C vykazují 30 podmínečně 

přijatelných rizik. Tato rizika mohou ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě 

B, nikoli však zásadně. Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu C vykazují 1 

nepřijatelné riziko. Toto riziko může zásadně ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně        

ve variantě C. Nepřijatelné riziko je následující: 

 

Tabulka 32: Přehled nepřijatelných rizik pro variantu C 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu C vykazují 2 přijatelná rizika, které 

nejméně ohrožují realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě C. Přehled všech 

přijatelných rizik, která vyšla v hodnocení je v následující Tab. 33. 

 

Tabulka 33: Přehled přijatelných rizik pro variantu C 

RF Kritérium

D9 Vliv na krajinu

RF Kritérium

D4 Zábor PUPFL
D5 Horninové prostředí
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6.2.4. Vyhodnocení varianty D 

Dle střední hodnoty RPN byla rizika rozdělena do tří kategorií dle stupnice v kapitole 3.1.3 

na riziko přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné riziko. Na obrázku č. 22 jsou 

zobrazené výsledky hodnocení všech expertů k negativnímu vlivu rizik na variantu D. Je 

zde uvedena také střední hodnota RPN, pořadí a úroveň rizika ke všem vymezeným 

rizikům. Přehled výsledku je znázorněn v grafu č. 4. 

 

Obrázek 22: Výsledky rizikové analýzy pro variantu D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A1 12 4 9 9 1 - 9 2 2 6 6 6 6 4 5,8462 5 podmínečně přijatelné

A2 6 4 9 9 1 - 4 9 1 6 9 6 2 4 5,3846 3 podmínečně přijatelné

A3 9 4 4 6 4 - 9 2 3 6 6 0 9 6 5,2308 2 podmínečně přijatelné

A4 16 16 12 15 9 - 16 9 6 6 9 20 16 12 12,4615 31 podmínečně přijatelné

A5 16 16 4 16 6 16 20 12 6 12 9 15 12 10 12,1429 30 podmínečně přijatelné

A6 12 9 4 16 6 9 9 9 6 16 6 15 8 10 9,6429 27 podmínečně přijatelné

A7 9 4 9 12 9 9 9 12 2 12 9 10 10 9 8,9286 25 podmínečně přijatelné

A8 16 9 9 4 4 4 1 6 2 9 6 0 12 6 6,2857 8 podmínečně přijatelné

A9 9 4 16 6 1 9 1 6 1 6 6 6 6 4 5,7857 4 podmínečně přijatelné

A10 12 4 12 6 1 12 1 8 1 6 8 6 12 4 6,6429 10 podmínečně přijatelné

A11 10 4 9 8 9 5 - 10 2 9 9 1 16 3 7,3077 14 podmínečně přijatelné

A12 8 4 12 8 8 9 - 8 1 6 6 1 4 12 6,6923 11 podmínečně přijatelné

B1 6 4 15 4 1 4 9 8 6 9 1 2 9 4 5,8571 6 podmínečně přijatelné

B2 12 16 12 1 4 9 9 9 3 9 9 15 9 9 9,0000 26 podmínečně přijatelné

C1 12 16 15 1 4 9 16 9 1 6 2 4 12 6 8,0714 20 podmínečně přijatelné

C2 16 16 15 20 12 9 25 25 12 6 2 16 6 20 14,2857 33 nepřijatelné

D1 - 4 20 12 6 6 25 6 16 6 4 12 8 9 10,3077 28 podmínečně přijatelné

D2 - 4 20 6 6 3 16 16 6 6 8 6 12 6 8,8462 23 podmínečně přijatelné

D3 - 4 4 15 4 6 20 9 6 9 9 15 8 6 8,8462 24 podmínečně přijatelné

D4 - 4 4 1 4 6 1 2 1 6 9 1 12 8 4,5385 1 přijatelné

D5 - 4 9 6 4 2 25 16 6 6 6 4 8 1 7,4615 16 podmínečně přijatelné

D6 - 4 9 12 2 9 12 6 6 6 6 20 12 6 8,4615 22 podmínečně přijatelné

D7 - 4 9 12 2 9 4 6 9 4 4 20 12 1 7,3846 15 podmínečně přijatelné

D8 - 4 9 20 6 9 20 8 12 3 4 20 9 12 10,4615 29 podmínečně přijatelné

D9 - 4 9 20 12 12 20 8 12 12 6 25 12 12 12,6154 32 podmínečně přijatelné

D10 - 4 20 15 4 8 4 9 0 12 6 10 9 4 8,0769 21 podmínečně přijatelné

D11 - 4 12 20 4 8 4 9 0 9 8 10 9 4 7,7692 19 podmínečně přijatelné

D12 - 4 16 15 1 8 4 9 0 6 6 10 9 4 7,0769 12 podmínečně přijatelné

D13 - 4 16 15 2 8 4 9 0 6 6 10 9 4 7,1538 13 podmínečně přijatelné

D14 - 4 9 15 4 9 3 16 1 6 3 20 6 2 7,5385 17 podmínečně přijatelné

D15 - 4 4 15 4 12 3 16 1 6 4 20 8 2 7,6154 18 podmínečně přijatelné

D16 - 4 9 15 1 4 3 9 1 6 3 15 6 1 5,9231 7 podmínečně přijatelné

D17 - 4 9 15 1 6 3 9 1 12 4 15 6 1 6,6154 9 podmínečně přijatelné

VARIANTA D

Rizika
Hodnotící experti

Pořadí Úroveň rizika
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Graf 4: Výsledky rizikové analýzy pro VD 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu D vykazují 31 podmínečně 

přijatelných rizik. Tato rizika mohou ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě 

B, nikoli však zásadně. 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu D vykazují 1 nepřijatelné riziko. Toto 

riziko může zásadně ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě C. Nepřijatelné 

riziko je následující: 

 

Tabulka 34: Přehled nepřijatelných rizik pro variantu D 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu D vykazují 1 přijatelné riziko, které 

nejméně ohrožuje realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě D. Přijatelné riziko je 

následující: 

 

Tabulka 35: Přehled přijatelných rizik pro variantu D 

RF Kritérium

D2 Vliv na podzemní vodu

RF Kritérium

D4 Zábor PUPFL
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6.2.5. Vyhodnocení varianty E 

Dle střední hodnoty RPN byla rizika rozdělen do tří kategorií dle stupnice v kapitole 3.1.3 

na riziko přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné riziko. Na obrázku č. 23 jsou 

zobrazené výsledky hodnocení všech expertů k negativnímu vlivu rizik na variantu E. Je 

zde uvedena také střední hodnota RPN, pořadí a úroveň rizika ke všem vymezeným 

rizikům. Přehled výsledku je znázorněn v grafu č. 5. 

 

 

Obrázek 23: Výsledky rizikové analýzy pro variantu E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A1 12 4 9 9 1 - 9 2 2 2 9 6 6 4 5,7692 7 podmínečně přijatelné

A2 6 4 9 9 1 - 4 9 1 6 9 6 2 4 5,3846 4 podmínečně přijatelné

A3 9 4 4 6 4 - 9 2 3 4 9 0 9 6 5,3077 3 podmínečně přijatelné

A4 16 16 12 15 9 - 16 9 6 12 9 20 16 12 12,9231 31 podmínečně přijatelné

A5 20 20 4 16 12 20 20 16 12 6 6 15 15 20 14,4286 33 nepřijatelné 

A6 12 9 4 16 3 9 12 9 6 9 6 15 8 10 9,1429 27 podmínečně přijatelné

A7 9 4 9 12 9 9 9 16 2 6 9 10 10 9 8,7857 25 podmínečně přijatelné

A8 16 4 9 4 1 4 20 6 2 6 6 0 9 6 6,6429 11 podmínečně přijatelné

A9 9 4 16 6 1 9 1 6 1 12 6 6 6 4 6,2143 9 podmínečně přijatelné

A10 12 4 12 6 1 12 1 8 1 12 8 6 12 4 7,0714 13 podmínečně přijatelné

A11 10 4 9 8 12 5 - 10 2 12 6 1 16 3 7,5385 15 podmínečně přijatelné

A12 8 6 9 8 6 9 - 8 1 9 9 1 4 12 6,9231 12 podmínečně přijatelné

B1 6 4 15 4 1 4 9 8 6 6 1 2 9 4 5,6429 5 podmínečně přijatelné

B2 16 16 12 1 9 12 12 16 3 6 9 15 9 16 10,8571 29 podmínečně přijatelné

C1 12 20 15 1 4 9 16 6 1 6 2 4 12 6 8,1429 18 podmínečně přijatelné

C2 16 20 15 20 12 9 25 8 12 6 2 16 6 20 13,3571 32 podmínečně přijatelné

D1 - 4 20 9 9 4 12 6 6 2 9 3 6 2 7,0769 14 podmínečně přijatelné

D2 - 4 20 4 4 3 4 8 2 2 12 1 6 4 5,6923 6 podmínečně přijatelné

D3 - 4 4 15 4 6 20 9 6 2 9 15 8 6 8,3077 24 podmínečně přijatelné

D4 - 4 6 1 4 6 1 12 1 6 9 1 12 1 4,9231 2 přijatelné

D5 - 4 9 1 1 6 6 6 1 6 6 1 6 1 4,1538 1 přijatelné

D6 - 4 9 12 2 9 12 6 6 6 6 20 9 6 8,2308 20 podmínečně přijatelné

D7 - 4 16 12 2 9 4 6 9 6 4 20 9 1 7,8462 16 podmínečně přijatelné

D8 - 4 9 20 6 9 20 8 12 6 4 20 6 12 10,4615 28 podmínečně přijatelné

D9 - 4 9 20 9 12 20 8 12 6 6 25 9 12 11,6923 30 podmínečně přijatelné

D10 - 4 20 15 4 8 4 9 - 6 6 10 9 4 8,2500 22 podmínečně přijatelné

D11 - 4 12 20 4 8 4 9 - 12 12 10 9 4 9,0000 26 podmínečně přijatelné

D12 - 4 16 15 1 8 4 9 - 12 6 10 9 4 8,1667 19 podmínečně přijatelné

D13 - 4 16 15 2 8 4 9 - 12 6 10 9 4 8,2500 23 podmínečně přijatelné

D14 - 4 9 15 4 9 9 16 1 9 3 20 6 2 8,2308 21 podmínečně přijatelné

D15 - 4 4 15 4 12 1 16 1 12 4 20 8 2 7,9231 17 podmínečně přijatelné

D16 - 4 9 15 1 4 3 9 1 9 3 15 6 1 6,1538 8 podmínečně přijatelné

D17 - 4 9 15 1 6 3 9 1 12 4 15 6 1 6,6154 10 podmínečně přijatelné

VARIANTA E

Rizika
Hodnotící experti

Pořadí Úroveň rizika
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Graf 5: Výsledky rizikové analýzy pro VE 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu E vykazují 30 podmínečně 

přijatelných rizik. Tato rizika mohou ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě 

B, nikoli však zásadně. Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu E vykazují       

1 nepřijatelné riziko. Toto riziko může zásadně ovlivnit realizaci obchvatu kolem Třeboně 

ve variantě E. Nepřijatelné riziko je následující: 

 

Tabulka 36: Přehled nepřijatelných rizik pro variantu D 

Výsledky vyhodnocení metody SAFMEA pro variantu E vykazují 2 přijatelná rizika, které 

nejméně ohrožují realizaci obchvatu kolem Třeboně ve variantě E. Přehled všech 

přijatelných rizik, která vyšla v hodnocení je v následující Tab. 37. 

 

Tabulka 37: Přehled přijatelných rizik pro variantu E 

RF Kritérium

A5 Výstavba mostů

RF Kritérium

D4 Zábor PUPFL
D5 Horninové prostředí
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6.2.6. Sumární riziko jednotlivých variant na segmenty 

6.2.6.1 Dopravně – technologický segment 

Varianta A – VYHOVUJÍCÍ 

Díky vedení trasy v trase stávající je pouze pět rizikových faktorů hodnoceno jako 

podmínečně přijatelné, RF/A8, RF/A9, RF/A10, RF/A11, RF/A12. Nejhorší dopad má riziko 

RF/A11 – „Vliv na tranzitní dopravu“. Jelikož je návrh veden ve stávající trase, nedojde 

k vymístění tranzitní dopravy z města Třeboně. Toto riziko je ale podmínečně přijatelné, 

tato varianta je tedy pro tento vymezený segment vyhovující.  

Varianta B – NEVYHOVUJÍCÍ 

V této variantě se jeví dva rizikové faktory RF/A1 – „délka trasy“ a RF/A4 – „trvalý zábor“ 

jako nepřijatelné. Délka trasy varianty je mnohem delší než u ostatních variant a jelikož se 

jedná o nově vystavěnou komunikaci, budou nutné ve velké míře nové trvalé zábory. 

Nedosahují úplně extrémních hodnot, ale spadají do skupiny nepřijatelných rizik. Tato 

varianta je tedy dle vyhodnocení pro tento vymezený segment nevyhovující. 

Varianta C – VYHOVUJÍCÍ  

Tato varianta je pro všechny rizikové faktory podmínečně přijatelná. Rizikové faktory RF/A1 

– „délka trasy“, RF/A2 – „návrhová rychlost“, RF/A3 – „plocha vozovky“, nabývají hraničních 

hodnot s přijatelným rizikem. Naopak RF/A4 – „trvalý zábor“ se blíží k hraniční hodnotě 

s nepřijatelným rizikem. Jde o nově vystavěnou komunikaci ve městě Třeboň. Návrh 

varianty se sice nenachází v celkové délce přímo v obydlené oblasti, jde ale o závažnější 

riziko. Dle vyhodnocení je varianta pro tento segment vyhovující.  

Varianta D – VYHOVUJÍCÍ  

Tato varianta je pro všechny rizikové faktory podmínečně přijatelná. Rizikové faktory RF/A1 

– „délka trasy“, RF/A2 – „návrhová rychlost“, RF/A3 – „plocha vozovky“, nabývají hraničních 

hodnot s přijatelným rizikem. Naopak RF/A4 – „trvalý zábor“ a RF/A5 – „výstavba mostů“, 

se blíží k hraniční hodnotě s nepřijatelným rizikem. Jde o nově vystavěnou komunikaci ve 

městě Třeboň. Návrh varianty se sice nenachází v celkové délce přímo v obydlené oblasti, 

jde ale o závažnější riziko. Tato varianta vyžaduje také přemostění železniční trati a další 

menší přemostění přes řeky a potoky. Dle vyhodnocení je varianta pro tento segment ještě 

vyhovující.  
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Varianta E – NEVYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/A5 – „výstavba mostů“ jako nepřijatelné riziko. 

Vyžaduje se přemostění přes řeky a potoky ve značně vyšším počtu, než je tomu                       

u předešlých variant. Navíc se vyžaduje přeložka železniční trati, což je vzhledem k záměru 

nepřiměřené. Pro ostatní rizikové faktory je varianta podmínečně přijatelná. Rizikový faktor 

RF/A4 – „trvalý zábor“ se blíží k hraniční hodnotě s nepřijatelným rizikem. Návrh varianty 

se sice nenachází v celkové délce přímo v obydlené oblasti, jde ale o závažnější riziko. Dle 

vyhodnocení pro tento vymezený segment je varianta nevyhovující. 

6.2.6.2 Ekonomický segment 

Varianta A – VYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/B2 – „finanční náročnost“ jako podmínečně 

přijatelný. Co se týče financí na výstavbu, je varianta nejméně náročná oproti ostatním 

variantám. Hodnota rizika je na hranici s přijatelným rizikem. Rizikový faktor RF/B1 – „vliv 

stavby na kulturu“ je přijatelný. Tato varianta je tedy pro tento vymezený segment zcela 

vyhovující. 

Varianta B – NEVYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/B2 – „finanční náročnost“ jako nepřijatelný. Cena 

stavby se v tomto případě odvíjí zejména od délky trasy. Trasa je mnohem delší než u 

ostatních variant a jedná se o novostavbu. Hodnota nedosahuje extrémních hodnot, ale 

spadá do skupiny nepřijatelných rizik. Rizikový faktor RF/B1 – „vliv stavby na kulturu“ je 

podmínečně přijatelný a hodnota je na hranici s hodnotou přijatelného rizika. Tato varianta 

je tedy dle vyhodnocení pro tento vymezený segment nevyhovující. 

Varianta C – VYHOVUJÍCÍ  

Tato varianta je pro oba rizikové faktory podmínečně přijatelná. Rizikové faktory RF/B1 – 

„vliv stavby na kulturu“, RF/B2 – „finanční náročnost“ se pohybují v nižších hodnotách. Dle 

vyhodnocení je varianta pro tento segment vyhovující. 

Varianta D – VYHOVUJÍCÍ  

Tato varianta je pro oba rizikové faktory podmínečně přijatelná. Rizikový faktor RF/B1 – 

„vliv stavby na kulturu“ se pohybuje v nižších hodnotách. Rizikový faktor RF/B2 – „finanční 

náročnost“ je horší oproti variantě C. Vyšší cena se odvíjí od počtu a délek mostů. Dle 

vyhodnocení je varianta pro tento segment vyhovující. 
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Varianta E – VYHOVUJÍCÍ 

Tato varianta je pro oba rizikové faktory podmínečně přijatelná. Rizikový faktor RF/B1 – 

„vliv stavby na kulturu“ se pohybuje v nižších hodnotách. Rizikový faktor RF/B2 – „finanční 

náročnost“ je horší oproti variantě C i D. Vyšší cena se odvíjí od počtu a délek mostů. Dle 

vyhodnocení je varianta pro tento segment vyhovující. 

6.2.6.3 Dopad na obyvatelstvo 

Varianta A – VYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/C1 – „vliv na obyvatelstvo“ a RF/C2 – „estetický 

vliv“ jako podmínečně přijatelný. Hodnoty faktorů se pohybují v nižších hodnotách. Varianta 

je tedy pro tento vymezený segment vyhovující. 

Varianta B – NEVYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/C2 – „estetický vliv“ jako nepřijatelný. Záměr 

prochází chráněným územím a je zapotřebí velkého zásahu do přírody, který změní pohled 

na krajinu a celé okolí. Hodnota nedosahuje extrémních hodnot, ale spadá do skupiny 

nepřijatelných rizik. Rizikový faktor RF/C1 – „vliv na obyvatelstvo“ se jeví jako podmínečně 

přijatelný a hodnoty tohoto faktoru se pohybují u hranice s přijatelným rizikem. Varianta je 

tedy dle vyhodnocení pro tento vymezený segment nevyhovující. 

Varianta C – VYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/C1 – „vliv na obyvatelstvo“ a RF/C2 – „estetický 

vliv“ jako podmínečně přijatelný. Hodnota faktoru RF/C1 se pohybuje v nižších hodnotách, 

avšak u RF/C2 je to naopak a blíží se k hranici s nepřijatelným rizikem. Záměr prochází 

chráněným územím, prostorem lázní a sportovišť a také množstvím alejí a přírodních 

oblastí, které se výstavbou naruší. Jedná se o závažnější riziko, které ale spadá ještě do 

rizika podmínečně přijatelného. Varianta je tedy pro tento vymezený segment vyhovující. 

Varianta D – NEVYHOVUJÍCÍ 

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/C2 – „estetický vliv“ jako nepřijatelný. Záměr 

prochází chráněným územím, prostorem lázní a sportovišť a také množstvím alejí a 

přírodních oblastí, které se výstavbou naruší a je zapotřebí velkého zásahu do přírody. 

Změní se pohled na krajinu a celé okolí. Hodnota nedosahuje extrémních hodnot, ale spadá 

do skupiny nepřijatelných rizik. Rizikový faktor RF/C1 – „vliv na obyvatelstvo“ se jeví jako 

podmínečně přijatelný. Varianta je tedy dle vyhodnocení pro tento vymezený segment 

nevyhovující. 
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Varianta E – VYHOVUJÍCÍ 

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/C1 – „vliv na obyvatelstvo“ a RF/C2 – „estetický 

vliv“ jako podmínečně přijatelný. Hodnota faktoru RF/C1 se pohybuje ve středních 

hodnotách, avšak u RF/C2 je to naopak a blíží se k hranici s nepřijatelným rizikem. Záměr 

prochází chráněným územím, prostorem lázní a sportovišť a také množstvím alejí                     

a přírodních oblastí, které se výstavbou naruší. Jedná se o závažnější riziko, které ale 

spadá ještě do rizika podmínečně přijatelného. Varianta je tedy pro tento vymezený 

segment vyhovující. 

6.2.6.4 Ekologický segment 

Varianta A – VYHOVUJÍCÍ  

V této variantě je 10 rizikových faktorů podmínečně přijatelných a 7 faktorů přijatelných. Jde 

o nejpříznivější variantu pro segment. Rizikový faktor RF/D13 – „imise benzo(a)pyrenu“ se 

blíží k hraniční hodnotě nepřijatelného rizika. Varianta je tedy pro tento vymezený segment 

vyhovující. 

Varianta B – NEVYHOVUJÍCÍ  

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/D9 – „vliv na krajinu“ jako nepřijatelný. Záměr 

prochází chráněným územím a je zapotřebí velkého zásahu do přírody, který změní pohled 

na krajinu a celé okolí. Dojde ke změně krajinného rázu a jeho funkce. Hodnota nedosahuje 

extrémních hodnot, ale spadá do skupiny nepřijatelných rizik. K vyšším hodnotám spadají    

i rizikové faktory RF/D14 – „hluková zátěž v obytné zóně ve dne“ a RF/D15 – „hluková zátěž 

v obytné zóně v noci“. Faktory se ale dle hodnot řadí mezi podmínečně přijatelné. Varianta 

je dle vyhodnocení pro tento vymezený segment nevyhovující. 

Varianta C – NEVYHOVUJÍCÍ 

V této variantě se jeví rizikový faktor RF/D9 – „vliv na krajinu“ jako nepřijatelný. Záměr 

prochází chráněným územím a je zapotřebí velkého zásahu do přírody, přírodních alejí, 

narušení prostou lázní a sportovišť. Dojde ke změně krajinného rázu a jeho funkce. Hodnota 

nedosahuje extrémních hodnot, ale spadá do skupiny nepřijatelných rizik. K vyšším 

hodnotám spadá i rizikový faktor RF/D8 – „oblasti soustavy Natura 2000“. Varianta zasahuje 

do PO Třeboňsko a EVL Třeboň. Dojde k trvalému záboru biotopu, nepřímému ovlivnění 

biotopu druhu. Možné je zvýšení míry fragmentace území. Záměr může ovlivnit také kvalitu 

biotopu a rušení živočichů v době hnízdění. Faktor se ale dle hodnot řadí mezi podmínečně 

přijatelné. Varianta je dle vyhodnocení pro tento vymezený segment nevyhovující. 
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Varianta D – VYHOVUJÍCÍ 

Tato varianta je podobná variantě C. Rizikové faktory RF/D9 a RF/D8 se jeví jako 

podmínečně přijatelné, ale mají hraniční hodnoty s nepřijatelným rizikem. Rizikový faktor 

RF/D9 – „vliv na krajinu“ se jeví jako podmínečně přijatelný. Záměr prochází chráněným 

územím a je zapotřebí velkého zásahu do přírody, přírodních alejí, narušení prostou lázní 

a sportovišť. Dojde ke změně krajinného rázu a jeho funkce. Hodnota nedosahuje 

extrémních hodnot, ale spadá do skupiny nepřijatelných rizik. Rizikový faktor RF/D8 – 

„oblasti soustavy Natura 2000“ je také podmínečně přijatelný. Varianta zasahuje do PO 

Třeboňsko a EVL Třeboň. Dojde k trvalému záboru biotopu, nepřímému ovlivnění biotopu 

druhu. Možné je zvýšení míry fragmentace území. Záměr může ovlivnit také kvalitu biotopu 

a rušení živočichů v době hnízdění. I když je varianta skoro srovnatelná s variantou 

předchozí, dle vyhodnocení pro tento vymezený segment je ještě vyhovující. 

 

Varianta E – VYHOVUJÍCÍ 

Tato varianta je podobná variantám C a D. Rizikové faktory RF/D9 a RF/D8 se jeví jako 

podmínečně přijatelné, ale mají hraniční hodnoty s nepřijatelným rizikem. Rizikový faktor 

RF/D9 – „vliv na krajinu“ se jeví jako podmínečně přijatelný. Záměr prochází chráněným 

územím a je zapotřebí velkého zásahu do přírody, přírodních alejí, narušení prostou lázní 

a sportovišť. Dojde ke změně krajinného rázu a jeho funkce. Hodnota nedosahuje 

extrémních hodnot, ale spadá do skupiny nepřijatelných rizik. Rizikový faktor RF/D8 – 

„oblasti soustavy Natura 2000“. Varianta zasahuje do PO Třeboňsko a EVL Třeboň. Dojde 

k trvalému záboru biotopu, nepřímému ovlivnění biotopu druhu. Možné je zvýšení míry 

fragmentace území. Záměr může ovlivnit také kvalitu biotopu a rušení živočichů v době 

hnízdění. I když je varianta skoro srovnatelná s variantou C, dle vyhodnocení pro tento 

vymezený segment je ještě vyhovující. 
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6.2.7. Závěr vyhodnocení rizikové analýzy 

Shrnutí všech variant na jednotlivé segmenty jsou k lepšímu přehledu k dispozici 

v následující tabulce. 

 

 

Tabulka 38: Přehled vlivu variant na segmenty 

 

Rizika vyhodnocená rizikovou analýzou byla pro všechny varianty rozdělena do tří úrovní, 

riziko přijatelné, podmínečně přijatelné a nepřijatelné riziko. Pro variantu A bylo vymezeno 

18 podmínečně přijatelných rizik a 15 přijatelných rizik. Rizika nepřijatelná nebyla pro tuto 

variantu vymezena. Pro variantu B byla vymezena 4 nepřijatelná rizika, 26 podmínečně 

přijatelných rizik a 3 přijatelná rizika. Pro variantu C bylo vymezeno jedno nepřijatelné riziko, 

30 podmínečně přijatelných rizik a 2 přijatelná rizika. Pro variantu D bylo vymezeno jedno 

nepřijatelné riziko, 31 podmínečně přijatelných rizik a jedno přijatelné riziko. Pro variantu E 

bylo vymezeno jedno nepřijatelné riziko, 30 podmínečně přijatelných rizik a 2 přijatelná 

rizika. Porovnání rizik je zobrazeno v grafu 6. 

A B C D E

A + - + + -

B + - + + +

C + - + - +

D + - - + +

VARIANTA
SEGMENT



89 
 

 

Graf 6: Porovnání výsledků rizikové analýzy pro všechny varianty 
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Na základě výsledků se vybrala optimální varianta vzhledem k životnímu prostředí. Nejlépe 

byla vyhodnocena varianta A, nemá žádné nepřijatelné riziko a skoro polovinu přijatelných 

rizik. Naopak nejhůře dopadla varianta B, pro kterou vyšla všechna rizika nepřijatelná. 

Varianty C, D a E vyšly srovnatelně, každá má jedno nepřijatelné riziko. Varianta C má 

nepřijatelné ekologické riziko, varianta D má nepřijatelné riziko dopad na obyvatelstvo a 

varianta E technické riziko. 
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6.3. Hodnocená rizika všech variant u metody TUKP 

Pro zhodnocení záměru metodou TUKP byla vymezena soustava kritérií a ukazatelů, které 

jsou uvedeny v tab. 39. 

 

Tabulka 39: Tabulka soustavy kritérií 

1)RJ – relativní jednotky (přímá závislost), Stupnice:1 – nevyhovující, 2 – podprůměrné, 3 – 

průměrné, 4 – nadprůměrné, 5 – nejlepší 

Závislost jednotlivých ukazatelů je určena v posledním sloupci Tab. 39. Závislost je přímá 

(+) → čím vyšší hodnota, tím lepší pro životní prostředí. Závislost je nepřímá (-) → čím vyšší 

hodnota, tím hůře pro životní prostředí. 

1 délka nové komunikace km technická 0 10 4 4 4 -

2 délka rekonstruované trasy km technická 1,6 0 0 0 0 -

3 návrhová rychlost km/h technická 30 60 50 50 50 -

4 trvalý zábor půdy m² technická 0 24 200 48 400 48 400 48 400 -

5 počet mostů ks technická 0 1 2 4 8 -

6 celková délka mostů m technická 0 40 150 230 280 -

7 počet okružních křižovatek ks technická 0 0 2 4 4 +

8 délka protihlukové stěny o výšce 3 m m technická 0 0 400 400 400 -

9 plocha vozovky m² technická 12 000 75 000 30 000 30 000 30 000 -

10 průměrná intenzita všech vozidel voz/24h technická 2 770 2 764 2 548 2 548 2 548 -

11 průměrná intenzita těžkých vozidel voz/24h technická 359 354 330 330 330 -

12 f inanční náklady (délka komunikace a mostů) mil. Kč ekonomická 19,920 225,972 143,545 165,489 179,204 -

13 vliv na obyvatelstvo sociální 3 1 4 4 4 +

14 estetický vliv záměru na krajinu RJ sociální 3 1 2 2 2 +

15 imisní příspěvek NO₂ μg/m³ ekologická 3,319 3,319 3,326 3,326 3,326 -

16 imisní příspěvek PM₁₀ μg/m³ ekologická 2,99 2,99 3,00 3,00 3,00 -

17 imisní příspěvek benzenu μg/m³ ekologická 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -

18 imisní příspěvek benzo(a)pyrenu (BaP) μg/m³ ekologická 0,0000550 0,0000440 0,0000547 0,0000547 0,0000547 -

19 hladina hluku u obytné zóny ve dne dB ekologická 64,5 65,4 56,3 56,3 56,3 -

20 hladina hluku u obytné zóny v noci dB ekologická 58,1 58,1 47,1 47,1 47,1 -

21 hladina hluku mimo zastavěné území ve dne dB ekologická 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 -

22 hladina hluku mimo zastavěné území v noci dB ekologická 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 -

23 vliv na povrchovou vodu RJ ekologická 4 4 4 1 4 +

24 vliv na podzemní vodu RJ ekologická 4 4 5 2 5 +

25 zábor plochy půd ZPF m² ekologická 0 5000 14 000 14 000 14 000 -

26 zábor plochy půd PUPFL m² ekologická 0 25 250 0 0 0 -

27 zásah do horninového prostředí RJ ekologická 3 3 3 1 3 +

28 ohrožení chráněných rostlin RJ ekologická 2 1 2 2 2 +

29 ohrožení chráněných živočichů RJ ekologická 2 1 2 2 2 +

30 počet zasažených ZCHÚ ks ekologická 2 4 2 2 2 -

31 počet zasažených oblastí soustavy Natura 2000 ks ekologická 2 3 2 2 2 -

32 přírodní vliv záměru na krajinu RJ ekologická 3 1 2 2 2 +

VC VD VE
+

-

Soustava kritérií a ukazatelů pro vyhodnocení variant přeložky

Index

j
Kritérium Rozměr Kategorie VA VB
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Hodnocení vah prováděla skupina čtrnácti expertů, kteří mají vzdělání v oboru dopravy, 

mají zkušenosti v projektování dopravních staveb, pracují v oboru životního prostředí nebo 

mají jiné dopravní zkušenosti. Seznam expertů je zobrazen v příloze 1.3. 

6.4. Vyhodnocení metody TUKP 

Všechny varianty, pro které byla určena tabulka soustav kritérií a ukazatelů, byly 

zhodnoceny metodou hodnocení expertů a ALO – FUL. Postup a výpočet proběhl dle 

teoretického postupu, který je popsán v kapitole 3.2. 

Experti obdrželi formulář na zhodnocení všech pěti variant. Formulář obsahuje 30 kritérií, 

která jsou rozdělena do čtyř kategorií. Pro ohodnocení byly vymezeny dva sloupce žluté 

barvy. První sloupec je určen pro ohodnocení váhy kategorie, druhý sloupec je určen pro 

ohodnocení váhy kritérií v dané kategorii. Experti hodnotili v procentech, kde podle svého 

uvážení rozdělili 100 % mezi čtyři kategorie. Poté se hodnotila jednotlivá kritéria už jen 

v rámci jednotlivých kategorií, kde rozdělili pokaždé 100 % mezi kritéria určité kategorie. 

Procenta se zaokrouhlovala maximálně na jedno desetinné místo. Experti dostali „Pokyny 

k vyplňování formulářů TUKP“, kde byly vypsány informace potřebné pro zvládnutí                  

a vyplnění formulářů. Pokyny jsou zobrazeny v příloze 1.1. Formuláře byly rozeslány 

expertům, kteří ohodnotili všechny varianty a zaslali vyplněné formuláře zpět. Cílem analýzy 

bylo získání relativní míry užitku, pro určení optimální varianty. Vyhodnocení je dle postupu 

v kapitole 3.2.2. Na obrázku níže je formulář, který byl expertům zaslán. 

 

Obrázek 24: Formulář zaslaný expertům pro metodu TUKP 
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V Tab. 40 je výpočet celkových užitků pro jednotlivé varianty. Výpočet proběhl dle vzorců 

v kapitole 3.2.2.1 

 

Tabulka 40: Tabulka pro výpočet celkových užitků 

 

 

Tabulka 41: Porovnání celkových hodnot užitku 

U(A) U(B) U(C) U(D) U(E)

1 1- 0 10 4,4 1 -1 11 0,468 0,6873 0,0399 0,3361 0,3361 0,3361

2 2- 0 1,6 0,32 0,16 -0,16 1,76 0,608 0,0516 0,7795 0,7795 0,7795 0,7795

3 3- 30 60 48 3 27 63 0,180 0,3607 0,0155 0,0775 0,0775 0,0775

4 4- 0 48400 33880 4840 -4840 53240 0,066 0,1522 0,0450 0,0058 0,0058 0,0058

5 5- 0 8 3 0,8 -0,8 8,8 0,631 0,7915 0,6522 0,5404 0,3542 0,0534

6 6- 0 280 140 28 -28 308 0,140 0,2943 0,2008 0,0853 0,0364 0,0121

7 7+ 0 4 2 0,4 -0,4 4,4 1,000 0,0833 0,0833 0,5000 0,9167 0,9167

8 8- 0 400 240 40 -40 440 0,126 0,2697 0,2697 0,0109 0,0109 0,0109

9 9- 12000 75000 35400 6300 5700 81300 0,066 0,1516 0,0057 0,0724 0,0724 0,0724

10 10- 2548 2770 2635,6 22,2 2525,8 2792,2 0,088 0,0076 0,0098 0,1965 0,1965 0,1965

11 11- 330 359 340,6 2,9 327,1 361,9 0,120 0,0104 0,0303 0,2571 0,2571 0,2571

12 12- 19,92 225,972 146,826 20,6052 -0,6852 246,5772 0,139 0,2920 0,0120 0,0722 0,0537 0,0432

13 13+ 1 4 3,2 0,3 0,7 4,3 0,658 0,7446 0,1949 0,9443 0,9443 0,9443

14 14+ 1 3 2 0,2 0,8 3,2 1,710 0,8618 0,0143 0,3058 0,3058 0,3058

15 15- 3,319 3,326 3,3232 0,0007 3,3183 3,3267 1,357 0,9657 0,9657 0,1114 0,1114 0,1114

16 16- 2,99 3 2,996 0,001 2,989 3,001 1,357 0,9657 0,9657 0,1114 0,1114 0,1114

17 17- 0,299 0,3 0,2998 0,0001 0,2989 0,3001 3,106 0,2368 0,9996 0,2368 0,2368 0,2368

18 18- 0,000044 0,000055 0,000053 0,000001 0,000043 0,000056 2,816 0,2173 0,9991 0,2708 0,2708 0,2708

19 19- 56,3 65,4 59,76 0,91 55,39 66,31 0,174 0,0311 0,0150 0,3512 0,3512 0,3512

20 20- 47,1 58,1 51,5 1,1 46 59,2 0,180 0,4680 0,4680 0,4680 0,4680 0,4680

21 21+ 1 4 3,4 0,3 0,7 4,3 0,619 0,9476 0,9476 0,9476 0,2150 0,9476

22 22+ 2 5 4 0,3 1,7 5,3 0,576 0,7726 0,7726 0,9511 0,2392 0,9511

23 23- 0 14000 9400 1400 -1400 15400 0,076 0,1716 0,0705 0,0066 0,0066 0,0066

24 24- 0 25250 5050 2525 -2525 27775 0,081 0,1829 0,0070 0,1829 0,1829 0,1829

25 25+ 1 3 2,6 0,2 0,8 3,2 0,934 0,9219 0,9219 0,9219 0,0981 0,9219

26 26+ 1 2 1,8 0,1 0,9 2,1 3,106 0,7632 0,0004 0,7632 0,7632 0,7632

27 27+ 1 2 1,8 0,1 0,9 2,1
3,106

0,7632 0,0004 0,7632 0,7632 0,7632

28 28- 2 4 2,4 0,2 1,8 4,2 2,060 0,9940 0,1641 0,9940 0,9940 0,9940

29 29- 2 3 2,2 0,1 1,9 3,1 0,431 0,6571 0,0368 0,6571 0,6571 0,6571

30 30+ 1 3 2 0,2 0,8 3,2 1,710 0,8618 0,0143 0,3058 0,3058 0,3058

SUMA 14,6790 9,7018 12,2264 10,1212 12,0541

Výpočet užitků metodou TUKP

Pj poč Pj kon Kj
UjIndex

j
j Pj min Pj max Pj prům Δ j

VA VB VC VD VE

Celkový užitek 14,6790 9,7018 12,2264 10,1212 12,0541

Celková míra užitku pro jednotlivé varianty
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Graf 7: Graf výsledných hodnot užitku jednotlivých variant 

 

 

Graf 8: Graf výsledných hodnot užitku jednotlivých variant v procentech 
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6.4.1. Metoda ALO – FUL  

Vypracování proběhlo dle teoretického postupu v kapitole 3.2.1.1. Pro metodu ALO – FUL 

je zapotřebí rozdělit kritéria do kategorií. V tomto případě jsou 4 kategorie (technická, 

ekonomická, sociální, ekologická). Hodnoty z dotazníků od expertů se zprůměrují a získají 

se tak průměrné relativní důležitosti kategorií a kritérií. Dle expertů byly určeny dílčí relativní 

četnosti pro kategorie 𝑤𝑗
 𝑁 ´

 následovně: 

• A – technická – 30 %  →  𝑤𝑗
 𝑁 ´

= 0,3 

• B – ekonomická – 13 %  →  𝑤𝑗
 𝑁 ´

= 0,13 

• C – sociální – 17 %  →  𝑤𝑗
 𝑁 ´ = 0,17 

• D – ekologická – 40 %  →  𝑤𝑗
 𝑁 ´ = 0,4 

V tabulce č.42 jsou rozděleny všechny dílčí relativní četnosti pro kategorie a kritéria. 

Výpočet relativní důležitosti kritérií 𝑤𝑗
 𝑁  

proběhl podle vzorce: 

(17)  

 

𝑤𝑗
(𝑁)

=  𝑤𝑗
 𝑁 ´

∗ 𝑤𝑗
 𝑁 ´´
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Tabulka 42: Výpočet relativní důležitosti kritérií 𝒘𝒋
 𝑵 

 

Míra užitku ovlivněná vahou kritéria (relativní důležitosti kritéria) přináší přesnější výsledky 

celkové míry užitku jednotlivých variant. V tabulce č.43 je uvedeno přepočtení hodnot 

dílčích užitků 𝑈𝑗 pro jednotlivé varianty z tabulky č. 40. Výpočet hodnoty míry celkového 

užitku ovlivněnou vahami kritérií 𝑈 �́� proběhl dle následujícího vzorce: 

(18) 

Kategorie j

1 0,3 0,09 0,0270

2 0,3 0,05 0,0150

3 0,3 0,07 0,0210

4 0,3 0,15 0,0450

5 0,3 0,08 0,0240

6 0,3 0,07 0,0210

7 0,3 0,06 0,0180

8 0,3 0,07 0,0210

9 0,3 0,13 0,0390

10 0,3 0,11 0,0330

11 0,3 0,12 0,0360

B 12 0,13 1 0,1300

13 0,17 0,58 0,0986

14 0,17 0,42 0,0714

15 0,4 0,06 0,0240

16 0,4 0,06 0,0240

17 0,4 0,05 0,0200

18 0,4 0,05 0,0200

19 0,4 0,07 0,0280

20 0,4 0,1 0,0400

21 0,4 0,07 0,0280

22 0,4 0,08 0,0320

23 0,4 0,08 0,0320

24 0,4 0,04 0,0160

25 0,4 0,04 0,0160

26 0,4 0,06 0,0240

27 0,4 0,06 0,0240

28 0,4 0,06 0,0240

29 0,4 0,07 0,0280

30 0,4 0,05 0,0200

Suma 1,0000

METODA ALO - FUL

A

C

D

𝑈 �́� =  𝑈𝑗 ∗ 𝑤𝑗
(𝑁)

 



97 
 

 

Tabulka 43: Tabulka pro výpočet celkového užitku vyjádřené relativní důležitostí kritérií 

6.4.2. Závěr vyhodnocení metody TUKP 

Shrnutí všech variant a porovnání mezi sebou je k dispozici v následující tabulce č. 44            

a v grafech č. 9 a 10. 

 

Tabulka 44: Porovnání výsledných hodnot metody TUKP 

U(A) U(B) U(C) U(D) U(E) U´(A) U´(B) U´(C) U´(D) U´(E)

1 délka nové komunikace 0,6873 0,0399 0,3361 0,3361 0,3361 0,0270 0,0186 0,0011 0,0091 0,0091 0,0091

2 délka rekonstruované trasy 0,0516 0,7795 0,7795 0,7795 0,7795 0,0150 0,0008 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117

3 návrhová rychlost 0,3607 0,0155 0,0775 0,0775 0,0775 0,0210 0,0076 0,0003 0,0016 0,0016 0,0016

4 trvalý zábor půdy 0,1522 0,0450 0,0058 0,0058 0,0058 0,0450 0,0068 0,0020 0,0003 0,0003 0,0003

5 počet mostů 0,7915 0,6522 0,5404 0,3542 0,0534 0,0240 0,0190 0,0157 0,0130 0,0085 0,0013

6 celková délka mostů 0,2943 0,2008 0,0853 0,0364 0,0121 0,0210 0,0062 0,0042 0,0018 0,0008 0,0003

7 počet okružních křižovatek 0,0833 0,0833 0,5000 0,9167 0,9167 0,0180 0,0015 0,0015 0,0090 0,0165 0,0165

8 délka protihlukové stěny o výšce 3 m 0,2697 0,2697 0,0109 0,0109 0,0109 0,0210 0,0057 0,0057 0,0002 0,0002 0,0002

9 plocha vozovky 0,1516 0,0057 0,0724 0,0724 0,0724 0,0390 0,0059 0,0002 0,0028 0,0028 0,0028

10 průměrná intenzita všech vozidel 0,0076 0,0098 0,1965 0,1965 0,1965 0,0330 0,0003 0,0003 0,0065 0,0065 0,0065

11 průměrná intenzita těžkých vozidel 0,0104 0,0303 0,2571 0,2571 0,2571 0,0360 0,0004 0,0011 0,0093 0,0093 0,0093

12 f inanční náklady (délka komunikace a mostů) 0,2920 0,0120 0,0722 0,0537 0,0432 0,1300 0,0380 0,0016 0,0094 0,0070 0,0056

13 vliv na obyvatelstvo 0,7446 0,1949 0,9443 0,9443 0,9443 0,0986 0,0734 0,0192 0,0931 0,0931 0,0931

14 estetický vliv záměru na krajinu 0,8618 0,0143 0,3058 0,3058 0,3058 0,0714 0,0615 0,0010 0,0218 0,0218 0,0218

15 imisní příspěvek NO₂ 0,9657 0,9657 0,1114 0,1114 0,1114 0,0240 0,0232 0,0232 0,0027 0,0027 0,0027

16 imisní příspěvek PM₁₀ 0,9657 0,9657 0,1114 0,1114 0,1114 0,0240 0,0232 0,0232 0,0027 0,0027 0,0027

17 imisní příspěvek benzenu 0,2368 0,9996 0,2368 0,2368 0,2368 0,0200 0,0047 0,0200 0,0047 0,0047 0,0047

18 imisní příspěvek benzo(a)pyrenu (BaP) 0,2173 0,9991 0,2708 0,2708 0,2708 0,0200 0,0043 0,0200 0,0054 0,0054 0,0054

19 hladina hluku u obytné zóny ve dne 0,0311 0,0150 0,3512 0,3512 0,3512 0,0280 0,0009 0,0004 0,0098 0,0098 0,0098

20 hladina hluku obytné zóny v noci 0,4680 0,4680 0,4680 0,4680 0,4680 0,0400 0,0187 0,0187 0,0187 0,0187 0,0187

21 vliv na povrchovou vodu 0,9476 0,9476 0,9476 0,2150 0,9476 0,0280 0,0265 0,0265 0,0265 0,0060 0,0265

22 vliv na podzemní vodu 0,7726 0,7726 0,9511 0,2392 0,9511 0,0320 0,0247 0,0247 0,0304 0,0077 0,0304

23 zábor plochy půd ZPF 0,1716 0,0705 0,0066 0,0066 0,0066 0,0320 0,0055 0,0023 0,0002 0,0002 0,0002

24 zábor plochy půd PUPFL 0,1829 0,0070 0,1829 0,1829 0,1829 0,0160 0,0029 0,0001 0,0029 0,0029 0,0029

25 zásah do horninového prostředí 0,9219 0,9219 0,9219 0,0981 0,9219 0,0160 0,0148 0,0148 0,0148 0,0016 0,0148

26 ohrožení chráněných rostlin 0,7632 0,0004 0,7632 0,7632 0,7632 0,0240 0,0183 0,0000 0,0183 0,0183 0,0183

27 ohrožení chráněných živočichů 0,7632 0,0004 0,7632 0,7632 0,7632 0,0240 0,0183 0,0000 0,0183 0,0183 0,0183

28 počet zasažených ZCHÚ 0,9940 0,1641 0,9940 0,9940 0,9940 0,0240 0,0239 0,0039 0,0239 0,0239 0,0239

29 počet zasažených oblastí soustavy Natura 2000 0,6571 0,0368 0,6571 0,6571 0,6571 0,0280 0,0184 0,0010 0,0184 0,0184 0,0184

30 přírodní vliv záměru na krajinu 0,8618 0,0143 0,3058 0,3058 0,3058 0,0200 0,0172 0,0003 0,0061 0,0061 0,0061

Suma 0,4911 0,2447 0,3934 0,3366 0,3840

Uj U´j

Užitky vyjádřené relativní důležitostí ukazatelů (vah)

Index

j
Kritérium

VA VB VC VD VE

Celkový užitek 0,4911 0,2447 0,3934 0,3366 0,3840

Míra užitku vyjádřená relativní vahou ukazatelů kritérií 

metodou ALO - FUL 
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Graf 9: Graf výsledných hodnot užitku vyjádřených relativní důležitostí 

 

Graf 10: Graf výsledných hodnot užitku vyjádřených relativní důležitostí v procentech 

Na základě výsledků v kapitole 4.4.1. se vybrala optimální varianta vzhledem k životnímu 

prostředí. Optimální varianta je ta, která je z hlediska vlivu k životnímu prostředí nejvíce 

přijatelná, tzn. varianta, u které vyšla nejvyšší hodnota celkového užitku. Nejlepší variantou 

pro realizaci záměru je dle metody TUKP varianta A, druhou nejlepší je varianta C, poté 

varianta E, varianta D a jako poslední je varianta B. 
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7.  Zhodnocení výstupů použitých metod  

U obou posuzovacích metod vyšla jako nejméně vhodná varianta B. V rizikové analýze jsou 

nepřijatelná kritéria „vliv na krajinu“, „trvalý zábor“, „délka trasy“ a „finanční náročnost“. 

V metodě TUKP jsou rizika stejná. Ve výsledku této metody je zřejmé další riziko a tím je 

zábor plochy PUPFL. Negativní výsledek obou metod je očekávaný, neboť délka navržené 

trasy je třikrát větší než u ostatních variant a s tím jsou spojena další kritéria, jako je vyšší 

cena a samozřejmě větší nový trvalý zábor, zejména v oblasti lesů. 

V rizikové analýze jsou varianty C, D a E srovnatelné. Varianta C má nepřijatelné riziko       

ve „vlivu na krajinu“, varianta D v „estetickém vlivu na krajinu“ a varianta E ve „výstavbě 

mostů“. Tyto trasy prochází přibližně ve stejné oblasti, proto ve vyhodnocení vyšly podobně. 

Ve variantě E je zřejmý větší počet výstavby mostních objektů, a navíc přeložka železnice. 

V metodě TUKP je z těchto tří variant nejlepší C, poté E a nakonec D. Jejich číselný rozdíl 

v relativní důležitosti kritérií ale není velký.  

Jako u nejméně vhodné varianty vyšla u obou posuzovacích metod nejvhodnější varianta 

A. V rizikové analýze nejsou žádná nepřijatelná rizika, pouze podmínečně přijatelná               

a přijatelná. Přijatelných rizik je téměř polovina ze všech kritérií. Trasa této varianty vede   

ve stávajícím stavu a nedojde tak k narušení dalších přírodních oblastí. Naopak v případě 

realizace této varianty se zcela nevyřeší tranzitní doprava v průtahu Třeboní. V metodě 

TUKP je zřejmá nejvyšší hodnota celkového relativního ukazatele užitku, takže se dá říci, 

že výsledek obou metod je srovnatelný. 

Porovnání výsledků u obou variant je znázorněno v grafech č.11 a 12. Nejoptimálnější 

varianta vyšla u obou metod varianta A, a naopak nejméně vhodná varianta B. Průběh 

samotných metod se pak liší ve výsledcích variant C, D a E. Kde u rizikové analýzy vyšly 

tyto varianty rovnocenně a u metody TUKP nejlépe vyšla varianta C, poté E a až nakonec 

varianta D. Tento rozdíl je daný především rozdílným průběhem a sdělením výsledků 

analýz. 
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Graf 11: Výsledný graf porovnání variant – riziková analýza 

 

 

Graf 12: Výsledný graf porovnání variant – metoda TUKP 
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8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení a porovnání variant přeložky silnice II/154          

u Třeboně, tedy celkem pěti variant. Vliv všech variant byl porovnáván pomocí metody 

rizikové analýzy a metody TUKP. Hodnotil se technický vliv, ekonomický vliv, vliv dopadu 

na obyvatelstvo a ekologický vliv. Dle obou provedených metod vyšla nejlépe varianta A. 

V rizikové analýze nebylo identifikováno žádné nepřijatelné riziko a v metodě TUKP vyšla 

celková relativní hodnota užitku mnohem vyšší, než tomu bylo u ostatních variant. Nejvyšší 

index u rizikové analýzy vykazují rizika D15 – „hluková zátěž v obytné zóně v noci“ 

s hodnotou 12,23, D14 – „hluková zátěž v obytné zóně ve dne“ s hodnotou 11,69, A11 – 

„vliv na tranzitní dopravu“ s hodnotou 11,62. V metodě TUKP byla identifikována kritéria 

s výrazně nižší hodnotou než u ostatních variant. Jde o kritéria č. 10 – „průměrná intenzita 

všech vozidel“ a č. 11 – „průměrná intenzita těžkých vozidel“. Výsledek obou analýz je 

očekávaný. V případě realizace této varianty se zcela nevyřeší tranzitní doprava v průtahu 

Třeboní a v blízkosti obytných zón bude i vyšší hluková zátěž. Naopak trasa této varianty 

vede ve stávajícím stavu a nedojde tak k narušení dalších přírodních oblastí. Dle výsledků 

obou analýz se jednoznačně doporučuje realizace varianty A. 

Nejhůře dopadla varianta B u obou metod. V rizikové analýze tato varianta obsahuje              

4 nepřijatelná rizika. Rizikový faktor RF/A1 – „délka trasy“ s hodnotou 14,93, RF/A4 – „trvalý 

zábor“ s hodnotou 14,36, RF/B2 – „finanční náročnost“ s hodnotou 15,79, RF/D9 – „vliv na 

krajinu“ s hodnotou 14,15. Tento výsledek je očekávaný. Navržená trasa je nejdelší              

ze všech variant, navíc její umístění je několik desítek kilometrů jižně od Třeboně, což je 

pro řidiče velmi nevýhodné a obyčejně by tuto trasu pro objezd Třeboně nevolili. Trasa je 

navržena v zalesněných oblastech, což vyžaduje velké zábory PUPFL a také kácení. Dle 

výsledků obou analýz se tato varianta jednoznačně nedoporučuje. 

Z grafů č.11 a 12 v kapitole 7 je možné vyčíst, že varianty C, D a E vyšly v rizikové analýze 

rovnocenně, zatímco v metodě TUKP jsou tyto varianty v pořadí od nejlepší C, E až po 

nejhorší variantu D. Tento rozdíl je daný především rozdílným průběhem a sdělením 

výsledků analýz. Riziková analýza vyhodnotila tyto tři varianty rovnocenně, avšak každá má 

jiné rizikové dopady v odlišných segmentech. Varianta C má nepřijatelné riziko 

v ekologickém segmentu a v kritériu RF/D9 – „vliv na krajinu“ s hodnotou 14,15. Varianta D 

má nepřijatelné riziko v segmentu dopad na obyvatelstvo RF/C2 – „estetický vliv“ 

s hodnotou 14,29. Varianta E má nepřijatelné riziko v technickém segmentu RF/A5 – 

„výstavba mostů“ s hodnotou 14,43. 

Žádná liniová stavba takového významu nemůže být zrealizována bez určitých rizikových 

faktorů, ale realizace varianty A se jeví jako nejpříznivější.  
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1. Pokyny k vyplňování formuláře pro rizikovou analýzu 

V souboru RA_dotazniky.xls naleznete pět záložek pro hodnocení variant obchvatu 

Třeboně metodou rizikové analýzy. 

Pro výše zmíněnou analýzu byly vymezeny čtyři oblasti (segmenty), které vytvářejí rizika 

pro zkoumané hledisko. 

Následně jsou definované oblasti rozděleny na kritéria neboli rizikové faktory (celkem 33). 

Po vyplnění formulářů zadejte své jméno do tabulky „dotazníky“, uložte a zašlete dokument 

zpátky. 

1.1. Riziková analýza 

Pro rizikovou analýzu je v souboru určeno pět záložek (každá záložka = 1 varianta). 

Po přečtení souhrnu informací včetně popisu jednotlivých segmentů ke všem variantám 

obchvatu Třeboně (kapitoly 2.2, 2.3) ohodnoťte rizika v souboru RA_dotazniky.xls. 

Vyplňujte jen pole, která jsou vyznačena žlutě (Lk – Výskyt události, Sv – Dopad události). 

Lk – pravděpodobná možnost realizace nebezpečí v záměru – výskyt události 

Sv – závažnost nebezpečí pro vyšetřovaný rizikový faktor – dopad události 

Úkolem je číselně ohodnotit pravděpodobnost výskytu určitého rizika a velikost jeho 

následného dopadu. Hodnoceni probíhá výběrem z verbálně – numerické stupnice uvedené 

níže v Tab.1. 

 

Tabulka 1: Verbálně-numerická stupnice k hodnocení rizikové analýzy 

1.2. Pokyny 

• Vyplňte volná pole vyznačená žlutě 

• Doporučuje se vyplnit formulář najednou 

• Pokud si nejste problematikou nějakého řádku jistý, nechte buňky prázdné, aby 

nedošlo ke zkreslení výsledků 

• Nemusíte vyplňovat všechna pole, ale musí být uvedeny obě hodnoty v řádku 

• Stupnice pro Lk a Sv nejsou na sebe vázané 

Lk Výskyt události Sv Dopad události

1 nepravděpodobný 1 žádný, zanedbatelný

2 nízký 2 malý

3 obvyklý 3 průměrný

4 pravděpodobný 4 velký

5 jistý 5 katastrofální
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• Hodnotí se vždy přirozeným číslem dle seznamu v Tab.1 

• Nezapomeňte doplnit do tabulky „dotazníky“ své jméno, příjmení a titul 

 

1.3. Předmět analýzy 

Předmětem analýzy je definování rizik a posouzení jejich velikosti souvisejících s vedením 

trasy obchvatu Třeboně. Analýza posuzuje celkem 5 variant (variantu A–E). V rámci 

zhodnocení je expertům předložena dokumentace shrnující dostupné informace                      

o variantách. Přednostně jsou shrnuta i možná rizika z důvodu většího rozsahu 

dokumentace. 

1.3.1. Varianta A 

Tato varianta zůstává v trasování silnice II/154 ve stávající stopě městem Třeboň. 

Z hlediska posuzování vlivů stavby na životní prostředí se tím pádem jedná                                  

o tzv. neprovedení záměru nebo o realizaci dílčích stavebních a organizačních úprav 

v daném dopravním prostoru. Záměr prochází po stávající komunikaci. Mimo souběhu 

s hrází a alejovými porosty je trasa vedena zastavěným územím bez výskytu zeleně. 

Na následujícím obrázku je k dispozici situační nákres varianty A. 

 

Obrázek 1: Situace varianty A 

1.3.2. Varianta B 

Tato varianta se zaměřuje na vymístění tranzitní dopravy (zejména TNV) v průtahu Třeboní 

a využívá zrealizovaného propojení ve směru sever – jih po silnici I/24, která je vedena 
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mimo město Třeboň.  Pro tento záměr je využívaná úprava tahu, ten je tvořen silnicemi 

III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na 

silnici II/103 a tím pádem i na I/24. Trasa této varianty bude maximálně přizpůsobena 

stávající trase s co nejmenším zásahem do přírodního prostředí. Na následujících 

obrázcích jsou k dispozici situační nákresy varianty B. 

 

Obrázek 2: Situace varianty B – západní část 

 

Obrázek 3: situace varianty B – východní část 

 

 

Varianta se rozpadá na dvě podvarianty v oblasti Nové Vsi nad Lužnicí: 

• Podvarianta B1 – záměr je trasován po severním obchvatu Žofiny Huti a poté se připojuje 

zpět do stávající silnice 



5 
 

• Podvarianta B1 – záměr je trasován po severním obchvatu Žofiny Huti a dále pokračuje 

jako jižní obchvat Záblatí 

1.3.3. Varianta C 

Tato varianta je trasovaná jako úplný obchvat Třeboně severovýchodně a jihovýchodně od 

centra města. Vychází na severu ze silnice I/34, propojuje prostor mezi silnicí I/34, ulici 

Dukelskou a silnici II/154 (ulici Novohradskou) na jihu. Tato varianta je vedena obchvatem 

severovýchodně mezi silnicí I/34 a ulicí Dukelskou a respektuje železniční trať č. 226 

z jihozápadu. Dále trasa pokračuje jižním směrem a respektuje železniční trať č. 226 

jihozápadně a je jihovýchodním obchvatem mezi ulicí Dukelskou a silnicí II/154.                           

Na následujících obrázcích jsou k dispozici situační nákresy varianty C. 

 

 

Obrázek 4: Situace varianty C – severní část 
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Obrázek 5: Situace varianty C – jižní část 

1.3.4. Varianta D 

Tato varianta je vedena severovýchodním obchvatem jako varianta C a v zásadě odpovídá 

variantě C.  Liší se vyšší vzdáleností od města a k železniční trati č. 226 se přimyká 

severovýchodně. Dále je jihovýchodním obchvatem mezi ulicí Dukelskou a silnicí II/154.   

Na následujících obrázcích jsou k dispozici situační nákresy varianty D. 

 

Obrázek 6: Situace varianty D – severní část 
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Obrázek 7: Situace varianty D – jižní část 

 

1.3.5. Varianta E 

Trasa je vedena jako obchvat severovýchodně mezi silnicí I/34 a ulicí Dukelskou a prochází 

stopou železniční tratí č. 226, kterou odsouvá severovýchodně. Dále je jihovýchodním 

obchvatem mezi ulicí Dukelskou a silnicí II/154. Na následujících obrázcích jsou k dispozici 

situační nákresy varianty E. 

 

Obrázek 8: Situace varianty E – severní část 
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Obrázek 9: Situace varianty E – jižní část 

 

1.4. Popis hodnotících hledisek 

1.4.1. A – Dopravně – technologické hledisko 

Varianta A 

 

Tabulka 2: Technická specifikace u varianty A 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti ani se 

neočekávají přímé vlivy na intenzitu dopravy. V tomto úseku došlo k nárůstu osobní 

dopravy, ale i k významnému poklesu nákladní dopravy (24 % v roce 2000 na 16 % v roce 

2016). Stávající stav je podmíněn dopravně-organizačními opatřeními, tzn. směrování 

Trvalý zábor:

Délka nové komunikace [km]:

Délka rekonstruované stávající 

komunikace [km]:

Charakter záměru:

Šířkové uspořádání:

Návrhová rychlost [km/h]:

Plocha vozovky

0Počet MÚK:

Počet mostů:

Počet tunelů:

Počet OK:

0

0

0

0

oprava/rekonstrukce stávajícího stavu

2 jízdní pruhy - MO2k/7,5

30 km/h

0 m²

cca  1,6 km z toho

cca 0,9 km úprava ulic Táboritská, Svobody a Budovcova 

cca 0,7 km úprava hráze (ulice Budovcova a 

Novohradská)

12 000 m²

0Protihlukové stěny:

Varianta ATechnická specifikace
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těžké dopravy na silnici III/1504 (Suchdol nad Lužnicí), což není optimálním řešením. 

V případě realizace této varianty lze očekávat významně vyšší intenzity dopravy v profilu 

hráze a navazujících profilech, hlavně vyšší dopravní zatížení profilu severně od hráze 

(cílová/zdrojová doprava). Změnou dopravního značení by bylo možné vytvořit rezervu, což 

by vedlo k mírnému zlepšení dopravní situace, podobně jako jižně od hráze. Záměr nemá 

vliv na žádnou jinou dopravní infrastrukturu. 

Varianta B 

 

Tabulka 3: Technická specifikace u varianty B 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti, ale jde                  

o vytvoření alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Cílem 

je převést tranzitující dopravu ze silnice II/154 na silnici I/24, která má vyhovující dopravní 

parametry, značnou kapacitní rezervu a dokáže předpokládané zatížení přenést. 

Významnou negativní věcí je vzdálená poloha od města Třeboň. Jde o velký závlek z jižní 

části do severní části města Třeboně až 50 km (tuto trasu by většinou nikdo nevolil, hlavně 

OA). 

U této varianty by došlo k odvedení minoritní části zatížení profilu hráze, avšak je to 

dopravně problematická trasa a neřeší dopravní vztahy města Třeboně. Může dojít                   

i k většímu zatížení silnic III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem a Novou Vsí nad 

Lužnicí. Záměr nemá vliv na žádnou jinou dopravní infrastrukturu. 

Varianta C 

 

Tabulka 4: Technická specifikace u varianty C 

Plocha vozovky 75 000 m²

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0

Varianta BTechnická specifikace

Délka nové komunikace [km]: cca 10 km

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 60 km/h

Trvalý zábor: cca 24 200 m²

Počet MÚK: 0

Počet mostů: 1

Počet tunelů: 0

Počet OK: 0

Protihlukové stěny: 0

Plocha vozovky 30 000 m²

cca 48 400 m²

2

2

Technická specifikace

Délka nové komunikace [km]: cca 4 km

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0

Varianta C

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 50 km/h

Trvalý zábor:

Počet MÚK: 0

Protihlukové stěny: 1 stěna - délka 400 m, výška 3 m

Počet mostů:

Počet tunelů: 0

Počet OK:
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Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti. Jde o vytvoření 

alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Umožňuje úplné 

převzetí dopravní zátěže všech dopravních vztahů realizovaných pro silnici II/154 a tím           

i úplné uzavření profilu hráze. Oproti předešlým variantám je tato varianta výhodnější                   

z hlediska pohybu nemotorové dopravy. Záměr nemá vliv na žádnou jinou dopravní 

infrastrukturu. 

 

Varianta D 

 

Tabulka 5:  Technická specifikace u varianty D 

Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti. Jde o vytvoření 

alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Umožňuje úplné 

převzetí dopravní zátěže všech dopravních vztahů realizovaných pro silnici II/154 a tím                

i úplné uzavření profilu hráze. Oproti předešlým variantám je tato varianta výhodnější                   

z hlediska pohybu nemotorové dopravy. Záměr se v případě této varianty dotkne železniční 

trati č.226 Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Veselice. Trať bude zachována, toto řešení 

však vyžaduje výstavbu mostních objektů na této trati. 

 

Varianta E 

 

Tabulka 6: Technická specifikace u varianty E 

Plocha vozovky 30 000 m²

Počet tunelů: 0

Počet OK: 4

Protihlukové stěny: 1 stěna - délka 400 m, výška 3 m

Trvalý zábor: cca 48 400 m²

Počet MÚK: 0

Počet mostů: 4

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 50 km/h

Technická specifikace Varianta D

Délka nové komunikace [km]: cca 4 km

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0

Plocha vozovky 30 000 m²

Počet tunelů: 0

Počet OK: 4

Protihlukové stěny: 1 stěna - délka 400 m, výška 3 m

Trvalý zábor: cca 48 400 m²

Počet MÚK: 0

Počet mostů: 8

Charakter záměru: novostavba

Šířkové uspořádání: 2 jízdní pruhy - S7,5

Návrhová rychlost [km/h]: 50 km/h

Technická specifikace Varianta E

Délka nové komunikace [km]: cca 4 km

Délka rekonstruované stávající komunikace [km]: 0
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Záměr nevede ke změně počtu vozidel pohybujících se po komunikační síti. Jde o vytvoření 

alternativní trasy, která převezme dopravní zatížení z jiných komunikací. Umožňuje úplné 

převzetí dopravní zátěže všech dopravních vztahů realizovaných pro silnici II/154 a tím            

i úplné uzavření profilu hráze. Oproti předešlým variantám je tato varianta výhodnější                  

z hlediska pohybu nemotorové dopravy. Záměr se v případě této varianty dotkne železniční 

trati č.226 Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Veselice. Toto řešení vyžaduje přeložku 

železniční tratě č.226. 

 

Intenzity dopravy 

V následující tabulce Tab.7 byly vyhodnoceny intenzity dopravy na komunikační síti 

dotčeného území pro rok 2030. V tabulce jsou obsaženy informace pro všechny varianty. 

 

Tabulka 7: Intenzity dopravy na jednotlivých úsecích dotčeného území pro rok 2030 

 

1.4.2. B – Ekonomické hledisko 

Hmotný majetek a kulturní památky 

Všechny varianty mají z hlediska hmotného majetku a kulturních památek podobné vlivy. 

Vliv na hmotný majetek nelze úplně vyloučit. Architektonické či historické památky nebudou 

záměrem ovlivněny. Možnost architektonického nálezu v průběhu zemních prací není 

jednoznačně vyloučena (v případě architektonického nálezu se postupuje dle 176 zákona 

č. 183/2006 Sb., Stavební zákon). 

Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h Celkem/24h Těžká/24h

Světská hráz, Budovcova 5 412 319 5 398 319 52 20 52 20 52 20

Táboritská, Svobody 5 821 339 5 821 339 501 41 501 41 501 41

obchvat JV segment … … … … 5 504 319 5 504 319 5 504 319

obchvat SV segment … … … … 7 854 628 7 854 628 7 854 628

Husova 2 283 226 2 283 226 818 0 818 0 818 0

Dukelská 2 283 226 2 283 226 2 283 226 2 283 226 2 283 226

I/34 13 545 2 537 13 545 2 538 13 545 2 537 13 545 2 537 13 545 2 537

I/24 4 333 950 4 331 861 4 334 953 4 334 953 4 334 953

II/154 2 106 235 2 120 235 2 138 239 2 138 239 2 138 239

II/155 2 534 309 2 534 309 2 574 319 2 574 319 2 574 319

II/153 2 653 319 2 653 319 2 640 319 2 640 319 2 640 319

II/103 2 155 233 2 200 234 2 155 233 2 155 233 2 155 233

III/1501 607 61 607 61 699 82 699 82 699 82

III/1504 660 61 607 61 607 61 607 61 607 61

III/1505 1 016 144 924 144 1 016 144 1 016 144 1 016 144

III/1506 646 41 646 41 646 41 646 41 646 41

III/15425 303 36 303 36 303 36 303 36 303 36

III/15014 264 31 264 31 264 31 264 31 264 31

III/15618 475 41 475 41 475 41 475 41 475 41

Průměr 2 770 359 2 764 354 2 548 330 2 548 330 2 548 330

Varianta E
Silnice

Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D
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Finanční náročnost 

Finanční náročnost pro jednotlivé varianty byla určena z tabulek, které má k dispozici ŘSD. 

Byla určena přibližná částka na výstavbu/rekonstrukci. V úvahu byla brána pouze délka 

rekonstruované nebo nově vystavěné komunikace a počet mostních objektů a jejich délky. 

Jde pouze o orientační cenové porovnání jednotlivých variant. 

Celková cena k jednotlivým variantám je k dispozici v Tab.8. 

 

Tabulka 8: Cena jednotlivých variant 

1.4.3. C – Dopad na obyvatelstvo 

Varianta A 

Z hlediska vlivu na krajinu je to nejpříznivější varianta, nedochází k žádným významnějším 

změnám v charakteru dotčeného území. Realizace této varianty naruší krajinný průhled na 

město přes vodní plochu rybníka Svět i pohled ze silnice II/154 do otevřené krajiny 

lemované zelení. Bude mít negativní vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, na rysy 

a hodnoty kulturní charakteristiky, na ZCHÚ a na estetické hodnoty. 

 

Varianta B 

V tomto záměru dojde k eliminaci střetu s lokalitou soustavy NATURA 2000, jde o pozitivní 

vliv. Dojde však k větší fragmentaci území. Negativními vlivy jsou zásahy do rozsáhlých 

lesních celků borovic, smrků a dubů, zásah do vlhkých až rašeliništních luk, rašelinišť              

a mokřadů při březích rybníků, zásah do oblasti při styku s CHKO Třeboňsko, soustavy 

Natura 2000 – EVL Žofiina Huť, MZCHÚ PP Žofiina Huť, zásah do lesů, vlhčích luk i orné 

půdy, rozptýlené zeleně podél alejí, skupiny dřevin, zahrad a sadů. Do VKP lesů dojde 

k významnému zásahu pouze u jižní podvarianty B2. Dalšími negativy je zásah                       

do zachovalé historické cestní sítě, narušení absence rušivých prvků, nízké fragmentace 

krajiny, lesních porostů, nelesní vegetace v otevřené krajině. Negativní vliv bude mít záměr 

na rysy a hodnoty přírodní a kulturní charakteristiky a na estetické hodnoty krajiny. Velmi 

významný negativní vliv bude na ZCHÚ a také na harmonické měřítko v krajině. 

 

 

Varianta Celková cena [Kč]

A 19 920 000

B 225 972 000 

C 143 545 000 

D 165 489 000 

E 179 204 000 
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Varianta C 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. Pozitivním vlivem pro krajinu je, že tato varianta eliminuje přeložení železniční trati. 

Dojde k zásahu na pohledové uplatnění panoramatu historického jádra s dominantní věží, 

do harmonického měřítka a vztahů v převahujícím souladu se zástavbou města 

s navazujícím krajinným rámcem a s nižší úrovní fragmentace. Naruší se harmonický 

kontrast dominant historického jádra města s okolním krajinným rámcem. A navíc dojde 

k velkému zásahu do rozptýlené zeleně v krajinné scéně s charakteristickými průhledy 

k městu od V a SV přes louky se seníky. 

 

Varianta D a E 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 

Dojde k zásahu do harmonického měřítka a vztahů v převahujícím souladu se zástavbou 

města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší úrovní fragmentace. A navíc dojde 

k velkému zásahu do rozptýlené zeleně v krajinné scéně s charakteristickými průhledy 

k městu od V a SV přes louky se seníky. 

 

1.4.4. D – Ekologické hledisko 

Povrchová voda 

Varianta A, B, C a E 

Realizací záměru vzniknou v území nově zpevněné plochy, ze kterých budou srážkové 

vody pomocí příkopu odvedeny do recipientu, případně vsakovány. Celkem bude z tělesa 

komunikace odvedeno do cca 12 000 m3 vody za rok. 
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Varianta D 

Realizací záměru vzniknou v území nově zpevněné plochy, ze které budou srážkové vody 

pomocí příkopu odvedeny do recipientu, případně vsakovány. Celkem bude z tělesa 

komunikace odvedeno do cca 12000 m3 vody za rok. U této varianty v zahloubeném úseku 

pod železničním koridorem bude nutno srážkovou vodu přečerpávat a při povodních bude 

úsek v zářezu zaplaven (leží v záplavovém území). 

 

Podzemní voda 

Varianta A 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží. 

Varianta B 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží. Při výstavbě 

dojde pouze k vyrovnání nivelety. 

Varianta C a E 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží a trasa je              

ve většině vedena na násypech o průměrné výšce 2,5 m nebo v úrovni stávajícího terénu. 

Varianta D 

Zlepšením transportních podmínek se riziko znečištění podzemních vod sníží a trasa je ve 

většině vedena na násypech o průměrné výšce 2,5 m nebo v úrovni stávajícího terénu. 

V úseku, kde varianta podchází železniční koridor v zářezu o délce 200 m a hloubce 4 m            

a i více, dojde k ovlivnění přirozeného charakteru podloží do hloubky minimálně 10 m. Při 

výkopových pracích bude nutno nepřetržitě odčerpávat vodu ze stavební jámy v úseku 

průchodu pod železniční tratí. 

 

Půda 

Varianta A 

Nedojde k záboru plochy půd řazené do ZPF nebo PUPFL. 

Varianta B 

ZPF – nároky na zábory zemědělské půdy jsou u podvariant B1 a B2 srovnatelné, jedná se 

přibližně o 5 000 m2. 

PUPFL – dojde k záborům u pozemků určené k plnění funkcí lesa, jedná se o pruhy šířky 

do cca 1 m po obou stranách nově navržené komunikace. Jde o cca 5 250 m2. Podvarianta 

B2 prochází v části trasy lesními pozemky v délce cca 700 m, což je cca 20 000 m2. 
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Varianta C, D a E 

U těchto variant dojde k záboru plochy půd ZPF v rozsahu přibližně 14 000 m2. 

 

Horninové prostředí 

Varianta A, B, C a E 

Nebudou hloubeny podzemní prostory, bude zasažena pouze povrchová vrstva 

horninového podloží. 

Varianta D 

Realizace zářezu v této variantě pro průchod komunikace pod železniční tratí v délce           

cca 200 m si vyžaduje zásah minimálně 15 m pod terénem. 

 

Fauna a flora 

Varianta A 

Tato varianta je vedena po stávající komunikaci kolem hráze rybníka Svět, kde se dotýká 

vysazených porostů dřevin. Míra vlivu na přírodní stanoviště zůstává neměnná. Varianta je 

vedena po stávající komunikaci a neohrožuje další rostliny, které jsou ohrožené či zvláště 

chráněné. V této variantě byl zjištěn mírně negativní vliv na zvláště chráněné druhy hmyzu, 

dochází k mírnému narušení ekologických nároků druhu s okrajovým zásahem                          

do přirozeného vývoje druhu. Je možné toto riziko minimalizovat pomocí specifického 

omezení ořezu stromů. Možný také významně negativní vliv u obratlovců. 

 

Varianta B 

Podvarianta B1 se odpojuje ze stávající stopy krátce přes kvalitní střídavě vlhké louky. 

Podvarianta B2 prochází pastvinami, hospodářskými lesy a v oblasti mezofilních luk se 

napojuje na podvariantu B1. Stanoviště mohou být ovlivněna záborem půdy v průběhu 

výstavby v šířce komunikace, změní se i vodní poměry. Problém nastane i u odvodnění 

navržené komunikace a prašnosti splodin ve vzdálenosti minimálně 50 m od komunikace. 

U podvarianty B2 je ovlivněna stabilita navazujících lesních porostů. 

Záměr je veden po nově navržené komunikaci, která negativně ovlivňuje již ohrožené či 

zvláště chráněné rostliny. V této variantě byl zjištěn mírně negativní vliv na zvláště 

chráněné druhy hmyzu, dochází k mírnému narušení ekologických nároků druhu 

s okrajovým zásahem do přirozeného vývoje druhu. Je možné toto riziko minimalizovat 

pomocí specifického omezení ořezu stromů. Mohlo by také dojít ke zničení hnízd                            

a housenek modrásků. Možný také významně negativní vliv u obratlovců. 
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Varianta C, D a E 

Tato varianta přechází částečně zarostlý rok (Zlatá stoka, doprovodné porosty, intravilán, 

luky na severovýchodě od Bertiných lázní), zachovalé mokré louky a přes Zlatou Stoku             

do intravilánu Třeboně pod hrází rybníka Svět. Varianta je vedena po nově navržené 

komunikaci, která negativně ovlivňuje již ohrožené či zvláště chráněné rostliny. Možný také 

významně negativní vliv u obratlovců. 

 

Lokality soustavy Natura 2000 

Varianta A 

Varianta zasahuje do PO Třeboňsko a EVL Třeboň. Předměty ochrany mohou být 

v zájmovém území ovlivněny dočasný záborem biotopu pro potřeby staveniště a pojezdy 

mechanizace při výstavbě. 

Dojde k trvalému záboru biotopu (potravního či hnízdního biotopu, rozmnožiště, přímý 

zábor stanovišť), je zde zahrnuté také nepřímé ovlivnění biotopu druhu, tzn. zábor 

potravního biotopu, dočasné nebo trvalé prameniště nebo místa významného povrchového 

odtoku. Možné je zvýšení míry fragmentace území. 

Záměr může ovlivnit kvalitu biotopu (struktura vegetace a krajiny, hlukové rušení, zvýšená 

prašnost, znečištění vodami z povrchového odtoku, eutrofizace a zasolení silničních 

okrajů). 

Důležité je i rušení v době hnízdění. Těsná blízkost u hnízdiště může znamenat zvýšení 

ruchu při výstavbě i trvalém užívání lokality. Bude dotčen domovský okrsek trvalým 

záborem několika párů strakapouda prostředního, fragmentace a zhoršení kvalitativních 

podmínek jeho biotopu. Dojde k trvalému záboru biotopu páchníka hnědého a tesaříka 

obrovského. 

 

Varianta B 

Varianta zasahuje do PO Třeboňsko, EVL Třeboň a EVL Žofina Huť. Předměty ochrany 

mohou být v zájmovém území ovlivněny dočasný záborem biotopu pro potřeby staveniště 

a pojezdy mechanizace při výstavbě. 

Dojde k trvalému záboru biotopu (potravního či hnízdního biotopu, rozmnožiště, přímý 

zábor stanovišť), je zde zahrnuté také nepřímé ovlivnění biotopu druhu, tzn. zábor 

potravního biotopu, dočasné nebo trvalé prameniště nebo místa významného povrchového 

odtoku. Možné je zvýšení míry fragmentace území. 
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Záměr může ovlivnit kvalitu biotopu (struktura vegetace a krajiny, hlukové rušení, zvýšená 

prašnost, znečištění vodami z povrchového odtoku, eutrofizace a zasolení silničních 

okrajů). 

Důležité je i rušení v době hnízdění. Těsná blízkost u hnízdiště může znamenat zvýšení 

ruchu při výstavbě i trvalém užívání lokality. 

Dojde k trvalému záboru potravního biotopu modráska bahenního. 

 

Varianta C, D a E 

Varianta zasahuje do PO Třeboňsko a EVL Třeboň. Předměty ochrany mohou být 

v zájmovém území ovlivněny dočasný záborem biotopu pro potřeby staveniště a pojezdy 

mechanizace při výstavbě. 

Dojde k trvalému záboru biotopu (potravního či hnízdního biotopu, rozmnožiště, přímý 

zábor stanovišť), je zde zahrnuté také nepřímé ovlivnění biotopu druhu, tzn. zábor 

potravního biotopu, dočasné nebo trvalé prameniště nebo místa významného povrchového 

odtoku. Možné je zvýšení míry fragmentace území. 

Záměr může ovlivnit kvalitu biotopu (struktura vegetace a krajiny, hlukové rušení, zvýšená 

prašnost, znečištění vodami z povrchového odtoku, eutrofizace a zasolení silničních 

okrajů). 

Důležité je i rušení v době hnízdění. Těsná blízkost u hnízdiště může znamenat zvýšení 

ruchu při výstavbě i trvalém užívání lokality. 

Dojde k trvalému záboru, fragmentaci a zhoršení kvalitativních podmínek biotopu ledňáčka 

říčního, strakapouda prostředního a žluny zelené. 

Dále dojde k trvalému záboru potravního biotopu čápa černého a volavky bílé. 

 

Krajina 

Varianta A 

Z hlediska vlivu na krajinu je to nejpříznivější varianta, nedochází k žádným významnějším 

změnám v charakteru dotčeného území. Realizace této varianty naruší krajinný průhled            

na město přes vodní plochu rybníka Svět i pohled ze silnice II/154 do otevřené krajiny 

lemované zelení. Bude mít negativní vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, na rysy 

a hodnoty kulturní charakteristiky, na ZCHÚ a na estetické hodnoty. 

 

Varianta B 

V tomto záměru dojde k eliminaci střetu s lokalitou soustavy NATURA 2000, jde o pozitivní 

vliv. Dojde však k větší fragmentaci území. Negativními vlivy jsou zásahy do rozsáhlých 

lesních celků borovic, smrků a dubů, zásah do vlhkých až rašeliništních luk, rašelinišť                    
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a mokřadů při březích rybníků, zásah do oblasti při styku s CHKO Třeboňsko, soustavy 

Natura 2000 – EVL Žofiina Huť, MZCHÚ PP Žofiina Huť, zásah do lesů, vlhčích luk i orné 

půdy, rozptýlené zeleně podél alejí, skupiny dřevin, zahrad a sadů. Do VKP lesů dojde 

k významnému zásahu pouze u jižní podvarianty B2. Dalšími negativy je zásah                            

do zachovalé historické cestní sítě, narušení absence rušivých prvků, nízké fragmentace 

krajiny, lesních porostů, nelesní vegetace v otevřené krajině. Negativní vliv bude mít záměr 

na rysy a hodnoty přírodní a kulturní charakteristiky a na estetické hodnoty krajiny. Velmi 

významný negativní vliv bude na ZCHÚ a také na harmonické měřítko v krajině. 

 

Varianta C 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 

Pozitivním vlivem pro krajinu je, že tato varianta eliminuje přeložení železniční trati. Avšak 

negativa přesahují nad pozitiva. Je nutno zasáhnout do nížinných rozsáhlých komplexů 

mokřadních a vlhkých polokulturních luk s hustou sítí vodních stok a hojnými břehovými 

porosty a zasáhnout do alejí podél cest. Varianta má také vliv na rušivý zásah                               

a fragmentace území vlhkých luk členěných odvodňovacími stružkami – křížení vodotečí            

a kácení březových porostů podél Zlaté stoky. Dojde k zásahu na pohledové uplatnění 

panoramatu historického jádra s dominantní věží, do harmonického měřítka a vztahů 

v převahujícím souladu se zástavbou města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší 

úrovní fragmentace. Naruší se harmonický kontrast dominant historického jádra města 

s okolním krajinným rámcem. A navíc dojde k velkému zásahu do rozptýlené zeleně 

v krajinné scéně s charakteristickými průhledy k městu od V a SV přes louky se seníky. 

 

Varianta D 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 
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Je nutno zasáhnout do nížinných rozsáhlých komplexů mokřadních a vlhkých 

polokulturních luk s hustou sítí vodních stok a hojnými břehovými porosty a zasáhnout          

do alejí podél cest. Varianta má také vliv na rušivý zásah a fragmentace území vlhkých luk 

členěných odvodňovacími stružkami – křížení vodotečí a kácení březových porostů podél 

Zlaté stoky. Dojde k zásahu do harmonického měřítka a vztahů v převahujícím souladu se 

zástavbou města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší úrovní fragmentace. A navíc 

dojde k velkému zásahu do rozptýlené zeleně v krajinné scéně s charakteristickými 

průhledy k městu od V a SV přes louky se seníky. 

 

Varianta E 

Tato varianta zasahuje velmi negativně do podmáčených ploch s mokřadními loukami, 

litorálními porosty, rákosím a s mokřadními vrbinami. Také je zasažen VKP lesů, nivy, Zlaté 

stoky – Prostřední stoky. Naruší krajinný průhled na město přes vodní plochu rybníka Svět 

i pohledu ze silnice II/154 do otevřené krajiny lemované zelení a výrazné vizuální uplatnění 

zelených horizontů, tvořených lesními hranami a liniovou vegetací v jinak ploché a otevřené 

krajině. 

Je nutno zasáhnout do nížinných rozsáhlých komplexů mokřadních a vlhkých 

polokulturních luk s hustou sítí vodních stok a hojnými břehovými porosty a zasáhnout                

do alejí podél cest. Varianta má také vliv na rušivý zásah a fragmentace území vlhkých luk 

členěných odvodňovacími stružkami – souběžné křížení se Spolským potokem a kácení 

dlouhého úseku porostů u Zlaté stoky. Dojde k zásahu do harmonického měřítka a vztahů 

v převahujícím souladu se zástavbou města s navazujícím krajinným rámcem a s nižší 

úrovní fragmentace. A navíc dojde k velkému zásahu do rozptýlené zeleně v krajinné scéně 

s charakteristickými průhledy k městu od V a SV přes louky se seníky. 
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Imisní příspěvek 

V Tab.9 a 10 jsou k dispozici informace o imisním příspěvku NO2, PM10, benzenu                           

a benzo(a)pyrenu. 

 

Tabulka 9: Imisní příspěvky faktorů pro varianty A, B a C 

 

 

Tabulka 10:Imisní příspěvky faktorů pro varianty D a E 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

Imisní příspěvěk NO2

Průměrná roční koncetrace 0,040 - 3,319 μg.m-3 0,040 - 3,319 μg.m-3, 0,041 - 3,326 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3) 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3) 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,7 - 47,4 μg.m-3 0,7 - 47,4 μg.m-3 0,73 - 47,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,3% - 23,7 % limitu (200 μg.m-3) 0,3% - 23,7 % limitu (200 μg.m-3) 0,4% - 23,5 % limitu (200 μg.m-3)

Imisní příspěvek PM10

Průměrná roční koncetrace  0,009 - 2,99 μg.m-3 0,009 - 2,99 μg.m-3 0,009 - 3,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0% - 7,5 % limitu (40 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,9 - 17,4 μg.m-3 0,9 - 17,4 μg.m-3 0,95 - 17,4 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 1,8 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (50 μg.m-3) 1,9 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3)

Imisní příspěvek benzenu

Průměrná roční koncetrace 0,001 - 0,3 μg.m-3 0,001 - 0,299 μg.m-3 0.001 - 0,3 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 6 % limitu (5 μg.m-3) 0,02% - 5,99 % limitu (40 μg.m-3) 0,02% - 5,99 % limitu (5 μg.m-3)

Imisní příspěvek 

benzo(a)pyrenu (BaP)

Průměrná roční koncetrace 0,0002 - 0,055 ng.m-3 0,0001 - 0,044 ng.m-3 0,0002 - 0,0547 ng.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 5,5 % limitu (1 ng.m-3) 0,01% - 4,4% limitu (1 ng.m-3) 0,02% - 5,47 % limitu (1 ng.m-3)

IMISNÍ PŘÍSPĚVEK
VARIANTY

D E

Imisní příspěvěk NO2

Průměrná roční koncetrace 0,041 - 3,326 μg.m-3 0,041 - 3,326 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3) 0,1% - 8,3 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,73 - 47,0 μg.m-3 0,73 - 47,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,4% - 23,5 % limitu (200 μg.m-3) 0,4% - 23,5 % limitu (200 μg.m-3)

Imisní příspěvek PM10

Průměrná roční koncetrace 0,009 - 3,0 μg.m-3 0,009 - 3,0 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3) 0 % - 7,5 % limitu (40 μg.m-3)

Max. hodinová koncentrace 0,95 - 17,4 μg.m-3 0,95 - 17,4 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 1,9 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3) 1,9 % - 34,8 % limitu (50 μg.m-3)

Imisní příspěvek benzenu

Průměrná roční koncetrace 0.001 - 0,3 μg.m-3 0.001 - 0,3 μg.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 5,99 % limitu (5 μg.m-3) 0,02% - 5,99 % limitu (5 μg.m-3)

Imisní příspěvek 

benzo(a)pyrenu (BaP)

Průměrná roční koncetrace 0,0002 - 0,0547 ng.m-3 0,0002 - 0,0547 ng.m-3

Hodnota imisního limitu [%] 0,02% - 5,47 % limitu (1 ng.m-3) 0,02% - 5,47 % limitu (1 ng.m-3)

IMISNÍ PŘÍSPĚVEK
VARIANTY
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Hluk 

Očekávané hadiny hluku byly vyhodnoceny pro jednotlivé profily, které mají stejný 

charakter, z důvodu rozsáhlé trasy. Hlukové hodnoty jsou k dispozici v následujících 

tabulkách, viz Tab.11 a Tab.12. 

 

Tabulka 11:Hlukové hodnoty pro den i noc v zastavěném území 

 

 

Tabulka 12:Hlukové hodnoty pro den i noc mimo zastavěné území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den noc den noc den noc den noc den noc

60/50 (70/60) 64,5 58,1 65,4 58,1 56,3 47,1 56,3 47,1 56,3 47,1

Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E

den noc den noc den noc den noc den noc

5 m 60/50 (70/60) 54,4 45,6 54,4 45,6 54,4 45,6 54,4 45,6 54,4 45,6

10 m 60/50 (70/60) 51,6 42,8 51,6 42,8 51,6 42,8 51,6 42,8 51,6 42,8

20 m 60/50 (70/60) 47,3 38,5 47,3 38,5 47,3 38,5 47,3 38,5 47,3 38,5

30 m 60/50 (70/60) 44,5 35,7 44,5 35,7 44,5 35,7 44,5 35,7 44,5 35,7

40 m 60/50 (70/60) 42,3 33,5 42,3 33,5 42,3 33,5 42,3 33,5 42,3 33,5

50 m 60/50 (70/60) 40,7 31,9 40,7 31,9 40,7 31,9 40,7 31,9 40,7 31,9

Vzdálenost
Limit (korigovaný limit) 

den/noc

Varianty

A B C D E
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2. Pokyny k vyplňování formuláře pro metodu TUKP 

V souboru TUKP_dotazniky.xls naleznete tabulky pro hodnocení variant obchvatu Třeboně 

TUKP metodou.  

Pro výše zmíněnou analýzu byla vytvořena tabulka soustav kritérií a ukazatelů, která 

vytvářejí rizika pro zkoumané hledisko. V tabulkách jsou ke všem variantám (celkem 5) 

číselné informace ke každému kritériu. 

Po vyplnění formulářů zadejte své jméno do tabulky „dotazníky“, uložte a zašlete dokument 

zpátky. 

2.1 TUKP metoda 

Pro TUKP metodu je v souboru určeno pět záložek (každá záložka = 1 varianta), se všemi 

kritérii a číselnými hodnotami (celkem 30 kritérií). Po otevření souboru vyplňujte do volných 

(žlutých) sloupců procentuální rozdělení dle důležitosti. Úkolem je ohodnotit nejdříve 

všechny kategorie vzhledem k životnímu prostředí, kde rozdělíte 100 % mezi všechny 

kategorie. Poté se ohodnotí jednotlivá kritéria už jen v rámci jednotlivých kategorií, kde 

rozdělíte pokaždé 100 % mezi kritéria určité kategorie. 

Pro každé kritérium je ve sloupci určena přímá či nepřímá úměra. Přímá (+): čím větší 

hodnota, tím lépe pro životní prostředí. Nepřímá (-): čím větší hodnota, tím hůře pro životní 

prostředí. 

Pro nějaké kategorie jsou určeny relativní jednotky RJ. Stupnice pro RJ je následující: 

1 − 𝑛𝑒𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗í𝑐í, 𝑣ý𝑧𝑛𝑎𝑚𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣 

2 − 𝑝𝑜𝑑𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é, 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣  

3 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é, žá𝑑𝑛ý 𝑣𝑙𝑖𝑣 

4 − 𝑛𝑎𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é, 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣  

5 − 𝑛𝑒𝑗𝑙𝑒𝑝ší, 𝑣ý𝑧𝑛𝑎𝑚𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣  

2.2 Pokyny 

• Vyplňte volná pole vyznačená žlutě 

• Doporučuje se vyplnit formulář najednou 

• Pokus si nejste problematikou nějakého řádku jistý, nenechávejte buňky prázdné 

• Musíte vyplnit všechny řádky 

• Procenta zaokrouhlujte maximálně na jedno desetinné místo 

• Nezapomeňte doplnit do tabulky „dotazníky“ své jméno, příjmení a titul 
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3. Ukázka vyplněných formulářů od expertů z přílohy 1.2 

3.1. Formuláře rizikové analýzy 

Varianta A 

Příjmení a jméno experta: Ing. Daněk Tomáš 

 

RF Segment Kritérium Charakteristika kritéria

Lk

Výskyt události

Sv

Dopad události

A

A1 Délka trasy
Míra rizika příliš velké délky nové komunikace a rekonstruované 

komunikace
3 3

A2 Návrhová rychlost
Míra rizika příliš velké návrhové rychlosti vzhledem k umístění 

varianty
2 2

A3 Plocha vozovky
Riziko velké plochy rekonstruované či nově vystavěné vozovky 

navržené varianty
3 2

A4 Trvalý zábor
Míra rizika nutného nového trvalého záboru oproti stávající 

situaci
2 2

A5 Výstavba mostů
Riziko velkého počtu nově vybudovaných mostů ve variantě a 

celková délka mostů
1 1

A6 Okružní křižovatky Počet nových okružních křižovatek, vhodnost jejich umístění 1 1

A7 Protihlukové stěny
Míra rizika nutnosti vybudování protihlukových stěn v blízkosti 

obydlené části či v prostoru lázní
1 1

A8
Využití ploch k jiné funkci, než k funkci 

stávající

Míra rizika možnosti změny ze stávajících ploch občanského 

vybavení, obytných ploch, veřejného vybavení, ploch určených ke 

sportu a reakreaci na plochy dopravní infrastruktury
3 3

A9 Intenzita vozidel
Riziko velké průměrné intenzity vozidel za 24 hodin v řešeném 

území
4 3

A10 Intenzita těžkých vozidel
Riziko velké průměrné intenzity těžkých vozidel za 24 hodin v 

řešeném území
4 3

A11 Vliv na tranzitní dopravu
Míra rizika nevyvedení tranzitní dopravy ze silnice II/154, 

nevyhovující dopravní opatření pro vyvedení tranzitní dopravy
4 3

A12
Vliv na celkové dopravní zatížení v 

úseku  

Míra rizika zvýšení dopravního zatížení, nepřevedení dopravního 

zatížení z profilu hráze rybníka Svět 4 3

B

B1 Vliv stavby na kulturu
Hodnotí se míra vlivu stavby na hmotný majetek, kulturní 

památky a architektonická naleziště
2 2

B2 Finanční náročnost

Hodnotí se finanční náročnost pouze délky vystavěné či 

rekonstruované komunikace a výstavby mostů, jejich počet a 

délky
1 1

C

C1 Vliv na obyvatelstvo
Dopad záměru na kulturní vyžití obyvatel, zlepšení/zhoršení 

dopravních vztahů
1 1

C2 Estetický vliv
Estetický vliv záměru na krajinu, riziko narušení krajinného 

rozhledu na město a okolí 2 2

D

D1 Vliv na povrchovou vodu
Zajištění odvodnění srážkových vod, možné zaplavení území, 

umělé přečerpání srážkových vod
3 3

D2 Vliv na podzemní vodu
Riziko znečištění podzemních vod při výstavbě záměru i po 

realizaci
2 2

D3 Zábor ZPF Míra rizika záboru zemědělského půdního fondu 1 1

D4 Zábor PUPFL Míra rizika záboru půdy určené k plnění funkcí lesa 1 1

D5 Horninové prostředí
Míra rizika zásahu do horninového prostředí, hloubení 

podzemních prostorů
1 1

D6 Chráněné rostliny Riziko ohrožení chráněných druhů rostlin a jejich biotopů 3 2

D7 Chránění živočichové
Riziko ohrožení chráněných druhů živočichů, jejich biotopů, 

rozmnožišť nebo potravních biotopů
3 3

D8 Oblasti soustavy Natura 2000

Míra rizika dotčení evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastní, zásah do biotopů, trvalý zábor biotopů, ovlivnění kvality 

biotopů
5 3

D9 Vliv na krajinu
Riziko negativního vlivu na krajinu z hlediska přírody, zásah do 

přirozeného krajinného rázu a narušení jeho funkce
2 2

D10 Imise NO₂
Míra rizika průměrného imisního příspěvku NO₂ za rok, závisející 

na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
5 3

D11
Imise směsných prachových částic 

PM₁₀

Míra rizika průměrného imisního příspěvku PM₁₀ za rok, závisející 

na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
5 4

D12 Imise benzenu
Míra rizika průměrného imisního příspěvku benzenu za rok, 

závisející na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
5 3

D13 Imise benzo(a)pyrenu
Míra rizika průměrného imisního příspěvku  za rok, závisející na 

vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
5 3

D14 Hluková zátěž v obytné zóně ve dne Míra rizika vysoké hladiny hluku v obytné zóně ve dne 5 4

D15 Hluková zátěž v obytné zóně v noci Míra rizika vysoké hladiny hluku v obytné zóně v noci 5 4

D16
Hluková zátěž mimo obytnou zónu ve 

dne
Míra rizika vysoké hladiny hluku mimo zastavěné území ve dne 5 3

D17
Hluková zátěž mimo obytnou zónu v 

noci
Míra rizika vysoké hladiny hluku mimo zastavěné území v noci 5 3

Ekologické hledisko

Varianta A

Dopravně - technologické hledisko

Ekonomické hledisko

Dopad na obyvatelstvo
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Varianta A 

Příjmení a jméno experta: Ing. Vitouš David 

 

 

 

RF Segment Kritérium Charakteristika kritéria

Lk

Výskyt události

Sv

Dopad události

A

A1 Délka trasy
Míra rizika příliš velké délky nové komunikace a rekonstruované 

komunikace
1 2

A2 Návrhová rychlost
Míra rizika příliš velké návrhové rychlosti vzhledem k umístění 

varianty
1 1

A3 Plocha vozovky
Riziko velké plochy rekonstruované či nově vystavěné vozovky 

navržené varianty
2 1

A4 Trvalý zábor
Míra rizika nutného nového trvalého záboru oproti stávající 

situaci 1 1

A5 Výstavba mostů
Riziko velkého počtu nově vybudovaných mostů ve variantě a 

celková délka mostů
1 1

A6 Okružní křižovatky Počet nových okružních křižovatek, vhodnost jejich umístění 1 1

A7 Protihlukové stěny
Míra rizika nutnosti vybudování protihlukových stěn v blízkosti 

obydlené části či v prostoru lázní
2 1

A8
Využití ploch k jiné funkci, než k funkci 

stávající

Míra rizika možnosti změny ze stávajících ploch občanského 

vybavení, obytných ploch, veřejného vybavení, ploch určených ke 

sportu a reakreaci na plochy dopravní infrastruktury
1 1

A9 Intenzita vozidel
Riziko velké průměrné intenzity vozidel za 24 hodin v řešeném 

území
3 2

A10 Intenzita těžkých vozidel
Riziko velké průměrné intenzity těžkých vozidel za 24 hodin v 

řešeném území
1 1

A11 Vliv na tranzitní dopravu
Míra rizika nevyvedení tranzitní dopravy ze silnice II/154, 

nevyhovující dopravní opatření pro vyvedení tranzitní dopravy
3 3

A12
Vliv na celkové dopravní zatížení v 

úseku  

Míra rizika zvýšení dopravního zatížení, nepřevedení dopravního 

zatížení z profilu hráze rybníka Svět 2 2

B

B1 Vliv stavby na kulturu
Hodnotí se míra vlivu stavby na hmotný majetek, kulturní 

památky a architektonická naleziště
1 1

B2 Finanční náročnost

Hodnotí se finanční náročnost pouze délky vystavěné či 

rekonstruované komunikace a výstavby mostů, jejich počet a 

délky
1 1

C

C1 Vliv na obyvatelstvo
Dopad záměru na kulturní vyžití obyvatel, zlepšení/zhoršení 

dopravních vztahů
1 1

C2 Estetický vliv
Estetický vliv záměru na krajinu, riziko narušení krajinného 

rozhledu na město a okolí 2 3

D

D1 Vliv na povrchovou vodu
Zajištění odvodnění srážkových vod, možné zaplavení území, 

umělé přečerpání srážkových vod
1 2

D2 Vliv na podzemní vodu
Riziko znečištění podzemních vod při výstavbě záměru i po 

realizaci
1 1

D3 Zábor ZPF Míra rizika záboru zemědělského půdního fondu 1 1

D4 Zábor PUPFL Míra rizika záboru půdy určené k plnění funkcí lesa 1 1

D5 Horninové prostředí
Míra rizika zásahu do horninového prostředí, hloubení 

podzemních prostorů
1 1

D6 Chráněné rostliny Riziko ohrožení chráněných druhů rostlin a jejich biotopů 1 1

D7 Chránění živočichové
Riziko ohrožení chráněných druhů živočichů, jejich biotopů, 

rozmnožišť nebo potravních biotopů
1 1

D8 Oblasti soustavy Natura 2000

Míra rizika dotčení evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastní, zásah do biotopů, trvalý zábor biotopů, ovlivnění kvality 

biotopů
2 2

D9 Vliv na krajinu
Riziko negativního vlivu na krajinu z hlediska přírody, zásah do 

přirozeného krajinného rázu a narušení jeho funkce
2 2

D10 Imise NO₂
Míra rizika průměrného imisního příspěvku NO₂ za rok, závisející 

na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
2 2

D11
Imise směsných prachových částic 

PM₁₀

Míra rizika průměrného imisního příspěvku PM₁₀ za rok, závisející 

na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
2 2

D12 Imise benzenu
Míra rizika průměrného imisního příspěvku benzenu za rok, 

závisející na vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
2 2

D13 Imise benzo(a)pyrenu
Míra rizika průměrného imisního příspěvku  za rok, závisející na 

vzdálenosti od komunikace a její intenzitě dopravy
2 2

D14 Hluková zátěž v obytné zóně ve dne Míra rizika vysoké hladiny hluku v obytné zóně ve dne 3 5

D15 Hluková zátěž v obytné zóně v noci Míra rizika vysoké hladiny hluku v obytné zóně v noci 3 5

D16
Hluková zátěž mimo obytnou zónu ve 

dne
Míra rizika vysoké hladiny hluku mimo zastavěné území ve dne 1 1

D17
Hluková zátěž mimo obytnou zónu v 

noci
Míra rizika vysoké hladiny hluku mimo zastavěné území v noci 1 1

Ekologické hledisko

Varianta A

Dopravně - technologické hledisko

Ekonomické hledisko

Dopad na obyvatelstvo
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3.2. Formuláře metody TUKP 

Varianta A 

Příjmení a jméno experta: Ing. Daněk Tomáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 délka nové komunikace km technická 0 - 0

2 délka rekonstruované trasy km technická 1,6 - 25

3 návrhová rychlost km/h technická 30 - 15

4 trvalý zábor půdy m² technická 0 - 0

5 počet mostů ks technická 0 - 0

6 celková délka mostů m technická 0 - 0

7 počet okružních křižovatek ks technická 0 + 0

8 délka protihlukové stěny o výšce 3 m m technická 0 - 0

9 plocha vozovky m² technická 12 000 - 10

10 průměrná intenzita všech vozidel voz/24h technická 2 770 - 25

11 průměrná intenzita těžkých vozidel voz/24h technická 359 - 25

12 f inanční náklady (délka komunikace a mostů) mil. Kč ekonomická 19,920 - 0 0

13 vliv na obyvatelstvo RJ sociální 3 + 50

14 estetický vliv záměru na krajinu RJ sociální 3 + 50

15 imisní příspěvek NO₂ μg/m³ ekologická 3,319 - 11

16 imisní příspěvek PM₁₀ μg/m³ ekologická 2,99 - 11

17 imisní příspěvek benzenu μg/m³ ekologická 0,3 - 11

18 imisní příspěvek benzo(a)pyrenu (BaP) μg/m³ ekologická 0,0000550 - 11

19 hladina hluku u obytné zóny ve dne dB ekologická 64,5 - 11

20 hladina hluku u obytné zóny v noci dB ekologická 58,1 - 11

21 vliv na povrchovou vodu RJ ekologická 4 + 5

22 vliv na podzemní vodu RJ ekologická 4 + 0

23 zábor plochy půd ZPF m² ekologická 0 - 0

24 zábor plochy půd PUPFL m² ekologická 0 - 0

25 zásah do horninového prostředí RJ ekologická 3 + 0

26 ohrožení chráněných rostlin RJ ekologická 2 + 5

27 ohrožení chráněných živočichů RJ ekologická 2 + 5

28 počet zasažených ZCHÚ ks ekologická 2 - 8

29 počet zasažených oblastí soustavy Natura 2000 ks ekologická 2 - 6

30 přírodní vliv záměru na krajinu RJ ekologická 3 + 5

30

10

60

Soustava kritérií a ukazatelů pro vyhodnocení variant přeložky

Index

j
Kritérium Rozměr Kategorie Varianta A

+

-

Váha kategorie 

[%]

Váha kritérií 

[%]
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Varianta A 

Příjmení a jméno experta: Ing. Vitouš David 

 

1 délka nové komunikace km technická 0 - 0

2 délka rekonstruované trasy km technická 1,6 - 9

3 návrhová rychlost km/h technická 30 - 8

4 trvalý zábor půdy m² technická 0 - 0

5 počet mostů ks technická 0 - 0

6 celková délka mostů m technická 0 - 0

7 počet okružních křižovatek ks technická 0 + 0

8 délka protihlukové stěny o výšce 3 m m technická 0 - 0

9 plocha vozovky m² technická 12 000 - 27

10 průměrná intenzita všech vozidel voz/24h technická 2 770 - 22

11 průměrná intenzita těžkých vozidel voz/24h technická 359 - 34

12 f inanční náklady (délka komunikace a mostů) mil. Kč ekonomická 19,920 - 10 100

13 vliv na obyvatelstvo RJ sociální 3 + 50

14 estetický vliv záměru na krajinu RJ sociální 3 + 50

15 imisní příspěvek NO₂ μg/m³ ekologická 3,319 - 8

16 imisní příspěvek PM₁₀ μg/m³ ekologická 2,99 - 6

17 imisní příspěvek benzenu μg/m³ ekologická 0,3 - 4

18 imisní příspěvek benzo(a)pyrenu (BaP) μg/m³ ekologická 0,0000550 - 1

19 hladina hluku u obytné zóny ve dne dB ekologická 64,5 - 12

20 hladina hluku u obytné zóny v noci dB ekologická 58,1 - 15

21 vliv na povrchovou vodu RJ ekologická 4 + 9

22 vliv na podzemní vodu RJ ekologická 4 + 10

23 zábor plochy půd ZPF m² ekologická 0 - 0

24 zábor plochy půd PUPFL m² ekologická 0 - 0

25 zásah do horninového prostředí RJ ekologická 3 + 7

26 ohrožení chráněných rostlin RJ ekologická 2 + 5

27 ohrožení chráněných živočichů RJ ekologická 2 + 5

28 počet zasažených ZCHÚ ks ekologická 2 - 5

29 počet zasažených oblastí soustavy Natura 2000 ks ekologická 2 - 8

30 přírodní vliv záměru na krajinu RJ ekologická 3 + 5

35

15

40

Soustava kritérií a ukazatelů pro vyhodnocení variant přeložky

Index

j
Kritérium Rozměr Kategorie Varianta A

+

-

Váha kategorie 

[%]

Váha kritérií 

[%]


