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S T A N O V I S K O

 Krajského úřadu Plzeňského kraje

Odboru životního prostředí

podle § 10g zákona 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 pozdějších předpisů

k návrhu koncepce

„Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“

Předkladatel koncepce: Plzeňský kraj
Škroupova18, 
306 13 Plzeň

Zpracovatel koncepce: RADDIT consulting s.r.o., 
Fojtská 574
739 24 Krmelín

Zpracovatelé posouzení:RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574, 739 24 Krmelín
Mgr. Zdeněk Frélich

Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování 
dokumentací a posudků ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů; číslo osvědčení: 
39949/ENV/14 ze dne 30. 6. 2014. Platnost osvědčení 
odborné způsobilosti do 20. 7. 2024 (č.j.: 
MZP/2019/710/740).
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (číslo osvědčení 
101346/ENV/09), které bylo prodlouženo dne 21. 10. 2014, 
č. j. 73460/ENV/14. Platnost osvědčení odborné 
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způsobilosti do 11. 12. 2024 (č.j.: MZP/2019/630/2565).

Řešitelský tým (v abecedním pořadí dle příjmení členů týmu):

Martina Blahová
Mgr. Zdeněk Frélich
Mgr. Zuzana Karkoszková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Renata Vojkovská

Stručný popis koncepce:

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (dále také jen 
„KRSZP ” či „koncepce“) je strategickým dokumentem pro střednědobé a dlouhodobé 
plánování velkých investičních, popř. i neinvestičních akcí Plzeňského kraje na 
regionální silniční síti a ve spolupráci se Správou železnic i na železniční síti. 

V oblasti regionální silniční sítě Plzeňského kraje se jedná o vymezení páteřní sítě 
silnic II. třídy a definování priorit v oblasti investice střednědobém a dlouhodobém 
horizontu.
V oblasti regionální železniční sítě Plzeňského kraje by strategickým cílem mělo být 
její uvedení do stavu umožňujícího provoz s maximální efektivitou, tj. maximálním 
počtem přepravených cestujících při přijatelné úrovni investičních a provozních výdajů.

Hlavní uvedené záměry na silniční síti jsou tyto:

Strategické investiční záměry Plzeňského kraje:

Silnice Záměr Předpoklad 
zahájení

Předpoklad 
dokončení

CIN vč. 
DPH (mil. 

Kč)
Připravenost k realizaci

II/198, II/199
Obchvat 
Tachova

2027 2030 550
Dopravní studie v územním 
plánu města Tachov

II/200 Obchvat Boru 2029 2032 300
Dopravní studie v územním 
plánu města Bor

II/180

Přeložka 
II/180 
Třemošná – 
Dolany

2026 2029 1 600
Přeložka uvedena 
v Zásadách územního 
rozvoje Plzeňského kraje

II/180
II/180 Kyšice 
– Chrást

2029 2032 1 200
Zpracována DÚR, potřeba 
aktualizace, bez vypořádání 
pozemků

II/232

Napojení 
severního 
Rokycanska, 
2. etapa

2026 2029 500

Přeložka uvedena 
v Zásadách územního 
rozvoje Plzeňského kraje, 
prověřit 
https://mapy.cz/s/morevakalu

II/180
II/180 obchvat 
Chotěšova 2027 2030 250

Zpracována studie, stavba 
navazující na přeložku I/26 
obchvat Chotěšova a Stodu

https://mapy.cz/s/morevakalu
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Seznam záměrů novostaveb silnic II. třídy (Dle Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje):

Seznam záměrů projektů rekonstrukcí silnic II. třídy (Dle Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje):

Záměry na silnicích II. třídy navrhované zpracovateli koncepce:

Silnice Záměr Délka úpravy 
(km)

CIN vč. DPH 
(mil. Kč)

Připravenost 
k realizaci

II/191 Přeložka silnice II/191 - obchvat Nýrsko 2,746 190 ÚR

II/232
Napojení severního Rokycanska na D5 
(přeložka II/232)

5,309 700 SP

II/605
Přeložka silnice II/605 Ejpovice - jižní 
obchvat

1,200 75 DÚR

Silnice Záměr Délka úpravy 
(km)

CIN vč. DPH 
(mil. Kč)

Připravenost 
k realizaci

II/193 II/193 Horšovský Týn – Domažlice 8,950 102 DÚR

II/192 II/192 Pocinovice - průtah - rekonstrukce 1,800 34 Nezadáno

II/187 II/187 Průtah Kolinec 1,263 26 Žádost o SP

II/186 II/186 Průtah Bolešiny, rekonstrukce 1,500 30 DÚR

II/171 II/171 Průtah Běšiny 1,200 12 Nezadáno

II/169 II/169 Radešov - Rejštejn, rekonstrukce 2,000 30 Nezadáno

II/230 II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část 4,830 120 DSP

II/180 II/180 Kyšice - průtah, 1. a 2. úsek 1,750 102 SP

II/231
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora 
- II.část 1,140 80 SP

II/232 II/232 Kozojedy – průtah 1,500 55 ÚR

II/229 II/229 Kožlany – průtah dokončení 2,450 63 SP

II/193 II/193 Pernarec – průtah 1,350 55 SP

II/117 II/117 Strašice-Mirošov, 4. – 6. etapa 9,638 - SP

II/605
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO 
a PS - úsek č.3 3,914 - SP

II/605
Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS 
a RO, část 2d

2,480 - DÚR

II/605
Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-
Rozvadov

2,492 25 SP

II/230 II/230Stříbro - dálnice D5, úsek 2 4,352 231 ÚR

Silnice Záměr Délka úpravy 
(km)

CIN vč. DPH 
(mil. Kč) Zdroj

II/605
MÚK Svojkovice včetně 
napojení na II/605

Do 1,0 40 ZÚR PK, ÚP Svojkovice

II/--- Obchvat Číčova 1,3 95 https://mapy.cz/s/lazogehova

II/178 Obchvat Únětic 1,2 90 https://mapy.cz/s/cokemaleve

https://mapy.cz/s/lazogehova
https://mapy.cz/s/cokemaleve
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Doporučené projekty v dlouhodobém investičním plánu:

Okres Název
Charakter 

stavby

Odhad CIN 
(mil. Kč vč. 

DPH)

Možný 
termín 

výstavby
Priorita

TC Obchvat Tachova Novostavba 550 2028 – 2030 2

PS
II/180 Obchvat 
Třemošné Novostavba 700 2028 – 2030 1

PM II/180 Kyšice – Chrást Novostavba 800 2025 – 2028 1

RO
Napojení severního 
Rokycanska, 2. etapa

Novostavba 500 2028 – 2030 1

PJ Obchvat Chotěšova Novostavba 250 2028 – 2029 2
KT Obchvat Nýrsko Novostavba 190 2024 - 2025 3

TC
II/230 Stříbro – dálnice 
D5, úsek 2

Rekonstrukce 
s přeložkami 231 2024 – 2025 1

RO
MÚK Svojkovice včetně 
napojení na II/605

Rekonstrukce 40 2025 – 2026 1

PJ Obchvat Číčova Novostavba 95 2027 – 2028 1
PJ Obchvat Únětic Novostavba 90 2027 – 2028 2
DO Jižní obchvat Staňkova Novostavba 200 2028 – 2029 2

RO
Přeložka silnice II/605 
Ejpovice - jižní obchvat

Novostavba 75 2025 – 2026 3

CELKEM 3 721

Seznam záměrů pro dlouhodobý horizont:

II/185 Jižní obchvat Staňkova 2,8 200
ÚP Staňkov + 
https://mapy.cz/s/kavakefeba

Silnice Záměr Zdroj / lokalizace

II/169
Sušice, most přes trať, vč. napojení II/187 od 
Tedražic

ZÚR, ÚP Sušice

II/187 Obchvat Tedražice ZÚR, ÚP Hrádek

II/--- Přeložka Příkosice https://mapy.cz/s/duhabuduko

II/191 II/191 Optimalizace trasy Žinkovy (ÚP Žinkovy)

II/183 Západní obchvat Rokycan ÚP Rokycany, prodloužení k MÚK D5

II/188 Napřímení Černice ZÚR - nehodová lokalita

II/187 Obchvat Hrádek ZÚR, ÚP Hrádek

II/190 Přeložka Hartmanice západně od zástavby ÚP Hartmanice

II/199 Severní obchvat Trnové ZÚR, ÚP Tisová

II/180 Severní obchvat Vodního Újezdu ZÚR

II/191 Optimalizace trasy Osobovy - Petrovice -

II/230 V obchvat Ostrova s napojením na II/203 ÚP Kostelec

II/117 II/178 Severní obchvat Blovic ÚP Blovice

II/191 Optimalizace trasy Petrovice – Petrovičky -

II/199 Severní obchvat Tisové ZÚR, ÚP Tisová

II/233 Jižní obchvat Stupna ÚP Stupno

https://mapy.cz/s/kavakefeba
https://mapy.cz/s/duhabuduko
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Tyto projekty byly předmětem posouzení. Přičemž projekty uvedené v poslední tabulce 
„Doporučené projekty v dlouhodobém investičním plánu“ vyplývají z předchozích 
tabulek, proto nebyly hodnoceny. 

Níže jsou uvedeny záměry na železniční síti.
Zásadní záměry Správy železnic na celostátních tratích na území Plzeňského kraje:

II/184 Jihovýchodní obchvat Brůdku ZÚR, ÚP Všeruby

II/180 Severní obchvat Zruče-Sence ZÚR, ÚP Zruč-Senec

II/199
Optimalizace směrového vedení Halže - Pavlův 
Studenec, vč. obchvatu Horní Výšiny

ZÚR, ÚP Halže

II/205
přeložka Nevřeň, Nová Hospoda, napojení na 
I/20, dokončení -

II/191 II/191 Optimalizace trasy Partoltice zatáčka před křižovatkou s III/19119

II/202 Východní obchvat Kokašic ZÚR, ÚP Kokašice

II/171 nové napojení Strážova na I/27 https://mapy.cz/s/mabacazora

II/191 Obchvat Petroviček https://mapy.cz/s/mezerugeba

II/188 Obchvat Defurovy Lažany ÚP Chanovice

II/189 JV obchvat Klenčí p. Čerchovem ÚP Klenčí p. Č.

II/184 Jihovýchodní obchvat Všerub ÚP Všeruby

II/232
přeložka Bezděkov - Újezd u Sv. Kříže, vč. 
napojení II/234

ZÚR, https://mapy.cz/s/jecumagapo

II/200 Přeložka západně od Hošovské obory a Polžic https://mapy.cz/s/bedopofuho

II/180 Severní obchvat Záluží ZÚR, ÚP Třemošná

II/205 optimalizace směrového vedení u Nekmíře ÚP Nekmíř

II/230 Obchvat Újezdu ÚP Horšice

II/117 Dobřív - Hrádek 170

II/169 II/169 Rejštejn, přeložka podél řeky ZÚR, ÚP Rejštejn

II/195 Přeložka v Hostouni ÚP Hostouň

II/193 Severní obchvat Stříbra ZÚR, ÚP Stříbro

Trať Záměr Projekt Realizace Traťové koleje
NTR 

[km/h]
Omezující úsek

1. stavba, nová trať 
Plzeň (mimo) - Stod 

(včetně)
2023 - 2026 2 200

Odbočka Nová 

Hospoda - 

Chotěšov
2. stavba, úsek Plzeň 

(mimo) - Nýřany - 

Chotěšov (mimo)

2025 - 2027 1 100

Odbočka Nová 

Hospoda - 

Vejprnice

3. stavba, úsek Stod 

(mimo) - Domažlice 

(včetně)
2026 - 2030

Stod – Holýšov, Blížejov 

– Domažlice 2, Holýšov 

– Blížejov 1

160 / 

200

Staňkov – 

Blížejov

180

Modernizace 

trati Plzeň - 

Domažlice - 

st.hranice 

SRN

4. stavba, úsek 

Domažlice (mimo) - 

2022 - 2024 1 115 Česká Kubice – 

FurthimWald

https://mapy.cz/s/mabacazora
https://mapy.cz/s/mezerugeba
https://mapy.cz/s/jecumagapo
https://mapy.cz/s/bedopofuho
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Zásadní záměry Správy železnic na regionálních tratích na území Plzeňského kraje:

Návrhy prověření nových zastávek na regionálních tratích Plzeňského kraje:

státní hranice SRN

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy–

Koterov
2020 - 2024 2 120

Plzeň hl.n. – 

Plzeň-Koterov
190 Modernizace tratě Horažďovice 

předm. (mimo) – Plzeň Koterov 

(mimo)

2023 - 2026 2 160
Pačejov - 

Nepomuk

Revitalizace trati Plzeň (mimo) – 

Dobřany (včetně)
2024 - 2026 1 100

Plzeň hl.n. – 

Plzeň-Valcha
Revitalizace trati Dobřany (mimo) – 

Přeštice (včetně)
2024 - 2026

2 Chlumčany u Dobřan - 

Dobřany (mimo), jinak 1
100

Chlumčany u 

D. – Přeštice
183

Revitalizace trati Přeštice (mimo) – 

Klatovy (mimo)
2024 - 2026 1 100

Přeštice – 

Švihov u Klatov

Trať Záměr Realizace Traťové koleje
NTR 

[km/h]
Omezující úsek

181
Revitalizace a elektrizace trati 

Nýřany - Heřmanova Huť
2026 - 2027 1 90

Nýřany - 

Heřmanova 

Huť

185
Revitalizace trati Horažďovice 

předměstí (mimo) - Sušice (včetně)
2027 - 2028 1 80

Žichovice - 

Sušice

Trať Stávající 

zastávka

Popis stávajícího 

stavu
Navrhované řešení Zkrácení docházkové 

vzdálenosti

176
Bezděkov u 

Radnic

Zastávka mimo 

zástavbu ve směru 

Radnice

Posouzení přesunu zastávky do prostoru podjezdu 

pod silnicí II/232 - vlevo ve směru jízdy do Radnice 

před mostem

Ze 400 m na 150 m

177 Kokašice
Zastávka mimo 

zástavbu

Posouzení přesunu do prostoru přejezdu P439 - 

křížení se silnicí II/201, popř. do oblouku v místě 

křížení s účelovou komunikací směrem do Pňovan

Ze 1 300 m na 700 m, 

resp. 600 m

181
Heřmanova 

Huť

Pro město je 
k dispozici pouze 
koncová stanice 
Heřmanova Huť

Nová zastávka v prostoru ulice K Samotě, 
v souladu se záměrem Správy železnic 
Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – 
Heřmanova Huť

Až o 400 m pro místní 
část Vlkýš

182
Horšovský 

Týn

Stanice s dlouhou 
docházkovou 
vzdáleností do 
centra města

Posouzení nové zastávky Horšovský Týn město 
v prostoru ulic Domažlická, Dvořákova nedaleko 
přejezdu P675 – II/193 souběžně s ulicí Fibichova, 
vzdálenost od žst. cca 1 000 m. Předpoklad 
zachování žst. Horšovský Týn pro nástup a výstup 
cestujících.

Z 1 000 m do centra 
města na 600 m, z 1 200 
m na Smetanovo 
náměstí na 350 m

Klatovy, 
Klatovy 
město

Stanice i zastávka 
s dlouhou 
docházkovou 
vzdáleností do 
centra města

Posouzení nové zastávky Klatovy centrum 
nedaleko nadjezdu nad silnicí I/22 v ulici U 
Plynárny v prostoru vymezeném ulicemi 
Domažlická a Voříškova

Ze 2 000 m, resp. 1 400 
m do centra města na 
800 m

185

Kout na 
Šumavě

Stanice s dlouhou 
docházkovou 
vzdáleností pro 
převážnou část 
zástavby obce

Posouzení nové zastávky Kout na Šumavě obec 
v prostoru přemostění Koutského potoka a 
účelové komunikace, vzdálenost od žst. Kout na 
Šumavě cca 1 000 m, prověření vhodnosti 
zachování možnosti nástupu a výstupu cestujících 
ve stávající zastávce (s nákladištěm) Kout na 
Šumavě

Z 1 000 m do centra 
obce na 300 m. Veškerá 
zástavba nově dostupná 
do 900 m

192 Kasejovice Stanice s dlouhou Posouzení nové zastávky Kasejovice město Z 850 m do centra města 
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Tyto záměry byly v rámci Vyhodnocení posuzovány.

Koncepce dále v dlouhodobém horizontu doporučuje technickou a technologickou 
podporu přechodu na bezemisní kolejová vozidla, ať již ve formě dvouzdrojových 
elektrických jednotek nebo motorových jednotek na vodíkový pohon. Dlouhodobým 
cílem Plzeňského kraje by mělo být plnohodnotné nahrazení dieselové trakce tímto 
bezemisním typem pohonu.
Další opatření směřují k úpravě četnosti spojů, nabídce přímých spojení a změnám 
cílové cestovní době.

Průběh posuzování:

Oznámení koncepce KRSZP, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) bylo příslušnému úřadu, 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále též KÚPK, OŽP), 
předloženo dne 16. 4. 2020. Po kontrole náležitostí bylo rozesláno k vyjádření 
dotčeným správním úřadům a dotčeným samosprávným celkům a dále zveřejněno 
v Informačním systému SEA.

Zjišťovací řízení k předmětné koncepci bylo zahájeno dne 22. 4. 2020 zveřejněním 
informace o oznámení koncepce a tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední 
desce krajského úřadu. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému 
SEA (htttp://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) pod kódem PLK011K a 
zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních 
deskách. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 20. 5. 2020 vydáním závěru zjišťovacího 
řízení č.j.: PK-ŽP/11006/20.

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
též jen „vyhodnocení SEA“) byl KÚPK,OŽP předložen dne 8. 9. 2020 a po kontrole 
náležitostí rozeslán ke zveřejnění podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo 
v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí na Krajském úřadu 
Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, dne 12. 10. 2020. 

K oznámení koncepce, KÚPK,OŽP obdržel vyjádření od 9 subjektů. Kopie všech 
došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k vypořádání. Vypořádání 
připomínek bylo součástí vyhodnocení koncepce v kapitole 14 Souhrnné vypořádání 
požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení a vyjádření obdržených ke 
koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Doporučení jsou řešena a obsažena v podmínkách stanoviska k návrhu koncepce a 
budou zpracována v dalším stupni projektové dokumentace pro určitý záměr, kde 
dotčený orgán uplatňuje závazná stanoviska, která bývají často vázána na splnění 
podmínek.

KÚPK, OŽP obdržel k návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
11 vyjádření. Vypořádání doručených vyjádření, které je jedním z nezbytných podkladů 
pro vydání stanoviska SEA, včetně upraveného návrhu koncepce a vyhodnocení SEA 

docházkovou 
vzdáleností do 
centra města

v prostoru přejezdu P1280 – křížení s účelovou 
komunikací. Dle vyjádření Správy železnic obtížně 
proveditelné z důvodu velmi blízké sousední 
dopravny D3 Kasejovice.

na 350 m.
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obdržel KÚPK OŽP od předkladatele koncepce dne 5. 11. 2020. Vypořádání došlých 
připomínek je součástí stanoviska, uvedené v příloze č. 1.

Stručný popis posuzování: 

Vyhodnocení vlivů koncepce KRSZP na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 
zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu 
přílohy č. 9 k tomuto zákonu, která stanoví náležitosti vyhodnocení koncepce z 
hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a dle požadavků na jeho obsah a 
rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení. 
Základní rámec pro hodnocení KRSZP představovala sada témat životního prostředí. 
Tato témata byla stanovena na základě požadavků zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a dále na základě analýzy stavu životního prostředí v zájmovém 
území. 

Tabulkově je hodnocen vliv všech strategických cílů a těch záměrů, generující 
potenciálně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a to jak pomocí 
číselného hodnocení vůči všem stanoveným referenčním cílům ochrany životního 
prostředí, tak i prostřednictvím slovního komentáře. Každý strategický cíl a záměr 
s potenciálně negativním vlivem jsou v textové části kapitoly 6 stručně 
charakterizovány, je uvedeno hodnocení jejich vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví pomocí textového hodnocení a v relevantních případech jsou doplněna také 
doporučení zpracovatele pro snížení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Jsou 
vymezeny a vyhodnoceny oblasti, které by mohly být prováděním koncepce zvláště 
ovlivněny. Jedná se především o oblasti se zhoršeným stavem životního prostředí 
(kvalita ovzduší, hlukové zatížení) a také oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu 
přírody a krajiny (zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, ZCHÚ, ÚSES 
a další cenné části přírody a krajiny).

Dále jsou shrnuty hlavní problémy životního prostředí, které vyplynuly z analýzy. To se 
týká zejména ovzduší, klimatu, hluku, přírody a krajiny, půdy, lesů a dalších.

Jsou popsána opatření pro předcházení, eliminaci a kompenzaci vlivů koncepce. V 
kapitole jsou navržena opatření, týkající se všech částí koncepce.

Při hodnocení byla použita stupnice významnosti zahrnující hodnoty (-2, -1, 0, +1, +2), 
tedy od potenciálně významného negativního vlivu (-2) až po potenciálně významný 
pozitivní vliv (+2), a to včetně komentáře, případně doporučení.
Při tvorbě KRSZP byly jeho zpracovateli brány v úvahu všechny relevantní koncepce 
v oblasti kohezní politiky a regionálního rozvoje, na národní, regionální, krajské a 
lokální úrovni. 

Jelikož příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučil významný vliv na území evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhala tato koncepce posouzení důsledků na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
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Závěry posuzování: 

Z provedeného vyhodnocení cílů a záměrů vyplývá, že nebyl identifikován významný 
negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, respektive na 
lokality soustavy Natura 2000, vyplývající z provedení koncepce. 

Naopak byla zjištěna řada významnějších pozitivních dopadů, které by budoucí 
realizace koncepce měla přinést. Jedná se především o pozitivní dopady na:

 Snížení množství emisí znečišťujících látek do ovzduší a snížení počtu obyvatel 
vystaveným nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v ovzduší,

 Snížení spotřeby energie a paliv a emisí skleníkových plynů do atmosféry,

 Omezení hlukové zátěže především z automobilové dopravy,

 Podpora veřejného zdraví a bezpečnosti v dopravě.
Koncepce předpokládá také některé projekty s potenciálně mírným negativním vlivem 
či rizikem pro životní prostředí. Jedná se o např. o zábory půdy, potenciální střety se 
zájmy ochrany přírody, lokální zhoršení kvality ovzduší vlivem nového zdroje emisí při 
výstavbě nových úseků komunikací a hlukového zatížení, nebo zvýšení intenzity 
dopravy na některých stávajících komunikacích s dopady na ovzduší a hluk. Mezi 
těmito potenciálně negativními vlivy však nebyly identifikovány žádné významně 
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je hlavním nástrojem 
ochrany životního prostředí předcházení, omezování, snižování či kompenzace 
případných vlivů (vhodná lokalizace, technické provedení, hodnocení záměrů, ad.). 
V případě projektů, které vycházejí z oblastí podpory koncepce, se jedná o zajištění 
souladu jejich umisťování s platnou územně-plánovací dokumentací a v navazujících 
fázích jejich přípravy posouzení prostřednictvím EIA, naturového hodnocení, 
biologického hodnocení, nebo podle požadavků stavebního zákona, tam kde nejsou 
procedury dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo zákona na ochranu 
přírody, relevantní.  

Základním opatřením k předcházení, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci 
negativních vlivů zjištěných při uskutečnění koncepce bude – vedle pečlivého a 
kvalifikovaného výběru podporovaných aktivit/projektů z hlediska jejich možných vlivů 
na životní prostředí - pravidelná kontrola (monitoring) realizace provádění koncepce. 

V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví 
během realizace Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského 
kraje je předkladatel na základě požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit přijetí opatření 
k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů a informovat o tom příslušný úřad, tedy 
Krajský úřad Plzeňského kraje, dotčené orgány a současně rozhodnout o adekvátní 
změně koncepce. Opatření mohou být různého charakteru, od zvýšení dohledu při 
výběru podporovaných opatření po uložení nápravných opatření, až po případné 
zastavení podpory.
Hlavní opatření ke snížení potenciálních negativních vlivů těchto aktivit/projektů:

 Při výběru projektů k podpoře v rámci koncepce preferovat projekty 
s nejvyššími pozitivními přínosy a minimálními negativními vlivy z hlediska 
životního prostředí.  

 Respektovat předměty ochrany zvláště chráněných území a zamezit 
antropogennímu tlaku na jejich území. Konkrétní projekty posoudit z hlediska 
jejich vlivu na přírodu a krajinu. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se 
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očekávaly negativní vlivy (i zprostředkované) na ZCHÚ a  soustavu Natura 
2000, včas konzultovat s orgány ochrany přírody.

 Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na chráněné části přírody (ÚSES, 
VKP), zachovávat krajinný ráz, omezit fragmentaci krajiny a zajistit migrační 
prostupnost území.

 U relevantních projektů posoudit jejich vlivy na životní prostředí v rámci procesu 
EIA, případně biologického či naturového hodnocení.

 Při přípravě nových úseků komunikací, nebo navýšení přepravy na železnici, 
řešit rovněž protihluková opatření, výsadbu izolační zeleně aj.

 V rámci projektů jednotlivých záměrů by měly být organicky navrhovány plochy 
pro (doprovodnou, izolační) zeleň podél komunikací a následně jejich 
dostatečnost a účinnost řešena v rámci procesu EIA, hodnotícího navržené 
záměry.

 Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, minimalizovat zábory půdního fondu 
především v I. a II. třídě ochrany ZPF. Pro výstavbu nové infrastruktury 
přednostně využívat plochy brownfields, případně výstavbu směřovat do ploch 
s nižší bonitou půdy. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se očekávaly 
negativní vlivy (i zprostředkované) včas konzultovat s příslušnými orgány.

 S ohledem na nárůst letních teplot doporučujeme rovněž zajistit klimatizaci ve 
vozidlech VD, jak pro cestující, tak pro řidiče a doplnit tento požadavek vhodně 
do koncepce.

 Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro které budou vytvářeny 
podmínky, s ohledem také na jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet 
podmínky pro investice s malou přidanou hodnotou ani pro investice 
s potenciálně významnými negativními vlivy na životní prostředí. 

 V průběhu realizací stavebních prací v území je nutno zajistit, že budou 
eliminovány nebo alespoň minimalizovány negativní dopady jejich provádění na 
životní prostředí. Je potřeba zohlednit principy adaptace na klimatickou změnu.

 Při přípravě konkrétního záměru je vždy nutno dbát na to, aby plánovanou 
výstavbou nedošlo ke zhoršení a negativnímu ovlivnění srážkoodtokových 
poměrů. V případě dopravních staveb (např. parkovišť) je nutné zajistit 
přednostně zadržování srážkových vod a ochranu vod podzemních před 
znečištěním (převážně ropnými látkami z pohonných hmot). 

 Ke zmírnění prašnosti v průběhu staveb uložit opatření, jako jsou provádění 
úklidu komunikací, skrápění zařízení staveniště, komunikací, skládek sypkých 
materiálů aj.

 Případné zásahy do kulturních památek (včetně jejich ochranného pásma) a 
památkově chráněných území je nutné konzultovat s Národním památkovým 
ústavem.

 Velkou část území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy. Z 
tohoto důvodu je nutné ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem 
zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a 
následně umožnit některé z oprávněných organizací provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Obdobně je třeba postupovat, má-li se na takovém 
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území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů.

 Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, zejména v oblasti omezování vlivů 
dopravy na životní prostředí.

Návrhová část koncepce je předkládána v jedné variantě, nebylo proto prováděno 
hodnocení a porovnávání více variant. Při ex-ante hodnocení jednotlivých pilířů, které 
jsou naplňovány cíli a opatřeními, nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na 
životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyvolávaly potřebu hledání dalších variant 
koncepce. Byl vyhodnocen významný vliv na území evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. Koncepce podléhala posouzení důsledků na evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti podle § 45h a § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Nebyl 
identifikován významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, vyplývající z 
provedení koncepce. 

Vyhodnocení posuzuje možné přeshraniční vlivy koncepce na životní prostředí. 
Z hodnocení vyplývá, že k významnému ovlivnění území okolních států nedojde.

Ze závěru vyhodnocení vlivů koncepce vyplynulo, že koncepce nebude mít významně 
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a na lokality soustavy Natura 2000. 
Problematika ochrany veřejného zdraví byla akcentována a vyhodnocena v dostatečné 
podrobnosti a realizace strategických cílů/záměrů uvedených v koncepci povede ke 
zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti obyvatel a ochranu veřejného zdraví. 
Současně nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na veřejné zdraví.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad podle 
§ 22  písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu 
koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k 
němu podaných a veřejného projednání vydává postupem podle § 10g tohoto zákona 
z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí:

vydává

s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o

k návrhu koncepce

„Koncepce rozvoje silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“

a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
následující požadavky a podmínky, kterými budou zároveň zajištěny minimální 
možné dopady realizace Koncepce rozvoje silniční a železniční sítě Plzeňského 
kraje na životní prostředí a veřejné zdraví:

1) Při výběru projektů k podpoře v rámci koncepce preferovat projekty 
s nejvyššími pozitivními přínosy a minimálními negativními vlivy z hlediska 
životního prostředí.  

2) Respektovat předměty ochrany zvláště chráněných území a zamezit 
antropogennímu tlaku na jejich území. Konkrétní projekty posoudit z hlediska 
jejich vlivu na přírodu a krajinu. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se 
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očekávaly negativní vlivy (i zprostředkované) na ZCHÚ a  soustavu Natura 
2000, včas konzultovat s orgány ochrany přírody.

3) Umisťovat novou infrastrukturu s ohledem na chráněné části přírody (ÚSES, 
VKP), zachovávat krajinný ráz, omezit fragmentaci krajiny a zajistit migrační 
prostupnost území.

4) U relevantních projektů posoudit jejich vlivy na životní prostředí v rámci procesu 
EIA, případně biologického či naturového hodnocení.

5) Při přípravě nových úseků komunikací, nebo navýšení přepravy na železnici, 
řešit rovněž protihluková opatření, výsadbu izolační zeleně aj.

6) Dbát na ochranu zemědělské a lesní půdy, minimalizovat zábory půdního fondu 
především v I. a II. třídě ochrany ZPF. Pro výstavbu nové infrastruktury 
přednostně využívat plochy brownfields, případně výstavbu směřovat do ploch 
s nižší bonitou půdy. Jakékoliv aktivity/projekty, u nichž by se očekávaly 
negativní vlivy (i zprostředkované) včas konzultovat s příslušnými orgány.

7) S ohledem na nárůst letních teplot doporučujeme rovněž zajistit klimatizaci ve 
vozidlech VD, jak pro cestující, tak pro řidiče a doplnit tento požadavek vhodně 
do koncepce.

8) Zajistit odborný a odpovědný výběr investic, pro které budou vytvářeny 
podmínky, s ohledem také na jejich vlivy na životní prostředí. Nevytvářet 
podmínky pro investice s malou přidanou hodnotou ani pro investice 
s potenciálně významnými negativními vlivy na životní prostředí. 

9) V průběhu realizací stavebních prací v území je nutno zajistit, že budou 
eliminovány nebo alespoň minimalizovány negativní dopady jejich provádění na 
životní prostředí. Je potřeba zohlednit principy adaptace na klimatickou změnu.

10)Ke zmírnění prašnosti v průběhu staveb uložit opatření, jako jsou provádění 
úklidu komunikací, skrápění zařízení staveniště, komunikací, skládek sypkých 
materiálů aj.

11)Případné zásahy do kulturních památek (včetně jejich ochranného pásma) a 
památkově chráněných území je nutné konzultovat s Národním památkovým 
ústavem.

12)Velkou část území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy. Z 
tohoto důvodu je nutné ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem 
zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a 
následně umožnit některé z oprávněných organizací provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Obdobně je třeba postupovat, má-li se na takovém 
území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů.

13)Rozvíjet environmentální vědomí obyvatel, zejména v oblasti omezování vlivů 
dopravy na životní prostředí.

Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na předměty ochrany a celistvost lokalit 
soustavy Natura 2000:

1) V případě záměru rekonstrukce II/187 Průtah Kolinec zajistit prevenci 
potenciálně negativních dopadů v období výstavby na EVL Ostružná, zejména 
zamezit zásahům do dané EVL.
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2) V případě záměru rekonstrukce II/169 Radešov – Rejštejn minimalizovat 
negativní zásahy do EVL a PO Šumava.

3) V případě záměru Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-Rozvadov minimalizovat 
zásahy do biotopu T1.6 v období realizace rekonstrukce.

4) V případě obchvatu Číčova zajistit hodnocení dle § 45i a minimalizovat zásahy 
do EVL Bradava a koryta toku Bojovka. Zamezit znečištění toku.

5) V případě modernizace železniční trati č. 190 Horažďovice Plzeň Koterov 
minimalizovat negativní dopady do EVL Maňovický rybník a EVL Chejlava.

6) V případě dlouhodobého záměru Sušice, most přes trať, vč. napojení II/187 od 
Tedražic vyloučit zásahy do EVL Ostružná, zejména do vodního toku, z důvodu 
ochrany mihule potoční.

7) V případě dlouhodobého záměru obchvatu Hrádku u silnice II/187 vyloučit 
zásah do vodního toku v EVL Ostružná z důvodu ochrany mihule potoční.

8) Při přípravě dlouhodobého záměru přeložky západně od Hošovské obory a 
Polžic vyloučit zásah do vodního toku v EVL Radbuza z důvodu ochrany mihule 
potoční.

9) Při přípravě západního obchvatu Rokycan (II/183) minimalizovat zásahy do 
EVL Rokycany - vojenské cvičiště z důvodu ochrany kuňky žlutobřiché.

Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání 
veškerých obdržených vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu KRSZP, tak i k jejímu 
vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění podle ust.      
§ 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Schvalující 
orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 
koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do 
koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze částí, je schvalující orgán 
povinen svůj postup odůvodnit. Schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou 
koncepci. O tomto zveřejnění je povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný 
úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním 
řízení a nelze se proti němu odvolat.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky

Příloha č.1 – vypořádání připomínek
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V┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ ﾆ ﾐ=┗ヴｴ┌ 

ずKﾗﾐIWヮIW ヴﾗ┣┗ﾗﾃW ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ゲｷﾉﾐｷLﾐｹ ; ┥WﾉW┣ﾐｷLﾐｹ ゲｹデ[ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWさ 

┗LWデﾐ[ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ ﾆ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹ ヮﾗSﾉW ヮギｹﾉﾗｴ┞ Lく Γ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヰっヲヰヰヱ SHくが 

ﾗ ヮﾗゲ┌┣ﾗ┗=ﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ふS=ﾉW ┣=ﾆﾗﾐぶ 
 

PギWSﾆﾉ;S;デWﾉｷ ずKﾗﾐIWヮIW ヴﾗ┣┗ﾗﾃW ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ゲｷﾉﾐｷLﾐｹ ; ┥WﾉW┣ﾐｷLﾐｹ ゲｹデ[ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWさ ふS=ﾉW デ;ﾆY 
koncepce)が Pﾉ┣WﾒゲﾆYﾏ┌ ﾆヴ;ﾃｷが H┞ﾉ; ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┎ギ;S┌が ﾗSHﾗヴ┌ ŽP KrajskYｴﾗ ┎ギ;Su 

Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ kraje, ヮギWS=ﾐ; ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ, ﾗHSヴ┥Wﾐ= ﾆe ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐYﾏ┌ ﾐ=┗ヴｴ┌ koncepce a k jeho V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ. 
T;デﾗ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ, Sﾗヮﾉﾐ[ﾐ= ヮギｹヮ;Sﾐ┠ﾏｷ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ;ﾏｷが ┗┣ﾐWゲWﾐ┠ﾏｷ ﾐ; ┗WギWﾃﾐYm ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹが 
resp. zaslan┠ﾏｷ v ┣=ﾆﾗﾐﾐY ﾉｴ└デ[ ヮﾗ デWヴﾏｹﾐ┌ ﾆﾗﾐ=ﾐｹ ┗WギWﾃﾐYｴﾗ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ, jsou ヮギWｴﾉWSﾐ[ uvedena 

v ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹch dvou デ;H┌ﾉﾆ=Iｴ. T;H┌ﾉﾆ; ヱ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾗ ;SヴWゲ=デWIｴ ; S;デWIｴ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ 
a tabulka 2 a 3 ┗┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ ┗ジWIｴ ヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹIｴ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐWﾆく 
 

Tabulka 1 PギWｴﾉWS ﾗHSヴ┥Wﾐ┠Iｴ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ  

OSWゲｹﾉ;デWﾉ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ Kﾗﾐデ;ﾆデﾐｹ ;SヴWゲ; Čく ﾃく Ze dne: 

V┞ﾃ=SギWﾐｹ ┣;ゲﾉ;ﾐ= ﾆW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐYﾏ┌ ﾐ=┗ヴｴ┌ ﾆﾗﾐIWヮIW 

1. 
M;ｪｷゲデヴ=デ ﾏ[ゲデ; Pﾉ┣ﾐ[ 

OSHﾗヴ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ 
KﾗヮWIﾆYｴﾗ ゲ;S┞ ヱヱが 

ンヰヶ ンヲ Pﾉ┣Wﾒ 
MMP/280477/20 22.9.2020 

2.  

OH┗ﾗSﾐｹ H=ﾒゲﾆ┠ ┎ギ;S ヮヴﾗ 
┎┣Wﾏｹ ﾆヴ;ﾃ└ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ 
a JｷｴﾗLWゲﾆYｴﾗ 

ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ヱΑく ﾉｷゲデﾗヮ;S┌ 
ヱΓヲヶっヱが ンヰヱ ヰヰ Pﾉ┣Wﾒ 

SBS ンヴΑヰヶっヲヰヲヰっOBÚ-06 22.9.2020 

3. 
ČIŽP に OHﾉ;ゲデﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ 
Pﾉ┣Wﾒ 

Kﾉ;デﾗ┗ゲﾆ= デギｹS; ヴΒが  
ンヰヱ ヲヲ Pﾉ┣Wﾒ 

ČIŽPっヴンっヲヰヲヰっヴヴΒン 24.9.2020 

4. M;ヴデｷﾐ )WﾉWﾐ┠ 

Email: 

martin_zeleny@email.cz 

Mobil: 733 197 090 

- 30.9.2020 

5. 

Sデ;デ┌デ=ヴﾐｹ ﾏ[ゲデﾗ Pﾉ┣Wﾒ 

Mgr. Michal Vozobule, 

ﾐ=ﾏ[ゲデWﾆ ヮヴｷﾏ=デﾗヴ; 

ﾐ=ﾏ[ゲデｹ RWヮ┌Hﾉｷﾆ┞ ヱが 
ンヰヶ ンヲ Pﾉ┣Wﾒ 

MMP/306560/20 1.10.2020 

6. 
N=ヴﾗSﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗┠ ┎ゲデ;┗ 

PhDr. Filip Kasl, archeolog 

PヴWジﾗ┗ゲﾆ= ΑっヱΑヱが 
ンヰヶ ンΑ Pﾉ┣Wﾒ 

- 6.10.2020 

V┞ﾃ=SギWﾐｹ ┗┣ﾐWゲWﾐ= ┗ ヴ=ﾏIｷ ┗WギWﾃﾐYｴﾗ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ 
Bez ヮギｷヮﾗﾏｹﾐWﾆ 

V┞ﾃ=SギWﾐｹ ﾗHSヴ┥Wﾐ= ヮﾗ ┗WギWﾃﾐYﾏ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ 

7. 

Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW 

OSHﾗヴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞が ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y 
ヮYLW ; IWゲデﾗ┗ﾐｹｴﾗ ヴ┌Iｴ┌ 

Šﾆヴﾗ┌ヮﾗ┗; ヱΒが  
ンヰヶ ヱン Pﾉ┣Wﾒ 

PK-KPP/3541/20 13.10.2020 

8. 

N=ヴﾗSﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗┠ ┎ゲデ;┗ 

Ú┣Wﾏﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐY ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ┗ 
Plzni 

PヴWジﾗ┗ゲﾆ= ΑっヱΑヱ が  
ンヰヶ ンΑ Pﾉ┣Wﾒ 

NPÚ-341/70629/2020 14.10.2020 
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OSWゲｹﾉ;デWﾉ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ Kﾗﾐデ;ﾆデﾐｹ ;SヴWゲ; Čく ﾃく Ze dne: 

9. 

AｪWﾐデ┌ヴ┞ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ ; 
ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ČR 

RWｪく ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ SデギWSﾐｹ ČWIｴ┞ 

PﾗSH;Hゲﾆ= ヲヵΒヲっンヰが 
160 00 Praha 6 

SR/2079/SC/2020-2 15.10.2020 

10. 

AｪWﾐデ┌ヴ; ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ ; 
ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ČR 

Mｪヴく J;ヴﾗﾏｹヴ Kosejk に ギWSｷデWﾉ 
ﾗSHﾗヴ┌ ﾗHWIﾐY ﾗIｴヴ;ﾐ┞ 
ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ 

Kaplanova 1931/1, 

148 00 Praha 11 - Chodov 
13219/SOPK/20 12.10.2020 

11. 

M[ゲデゲﾆ┠ ┎ギ;S NWヮﾗﾏ┌ﾆ 
Vﾉ;Sｷﾏｹヴ Vﾗﾆ┌ヴﾆ;が 
ﾏｹゲデﾗゲデ;ヴﾗゲデ; 

N=ﾏく A┌ｪ┌ゲデｹﾐ; N[ﾏWﾃIW 
63, 335 01 Nepomuk 

-  
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Tabulka 2 V┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹIｴ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ┞ ; Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹ ヮﾗ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾐ=┗ヴｴ┌ ﾆﾗﾐIWヮIW 

Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ; V┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ 

1. 

M;ｪｷゲデヴ=デ ﾏ[ゲデ; Pﾉ┣ﾐ[ 

OSHﾗヴ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ 
BW┣ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐWﾆ 

2. 

OH┗ﾗSﾐｹ H=ﾒゲﾆ┠ ┎ギ;S ヮヴﾗ ┎┣Wﾏｹ ﾆヴ;ﾃ└ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ; JｷｴﾗLWゲﾆYｴﾗ  

2.1 )ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉY ┎┣Wﾏﾐ[ ヮﾉ=ﾐﾗ┗;Iｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ﾃゲﾗ┌ 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐｷ ヮギｷ ┎┣Wﾏﾐ[ ヮﾉ=ﾐﾗ┗;Iｹ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗┞Iｴ=┣Wデ ┣ 
ヮﾗSﾆﾉ;S└ ﾗ ┣ﾃｷジデ[ﾐ┠Iｴ ; ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S;ﾐ┠Iｴ 
┗┠ｴヴ;SﾐｹIｴ ﾉﾗ┥ｷゲIｹIｴ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ﾃｷﾏ 
MｷﾐｷゲデWヴゲデ┗Wﾏ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹが ヮギｷLWﾏ┥ ﾃゲﾗ┌ 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐｷ ﾐ;┗ヴｴﾗ┗;デ ギWジWﾐｹが ﾆデWヴY ﾃW ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; 
ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ; ┗┞┌┥ｷデｹ ﾐWヴﾗゲデﾐYｴﾗ Hﾗｴ;デゲデ┗ｹ ; S;ﾉジｹIｴ 
┣=ﾆﾗﾐWﾏ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ┠Iｴ ﾗHWIﾐ┠Iｴ ┣=ﾃﾏ└ 
ﾐWﾃ┗┠ｴﾗSﾐ[ﾃジｹく OBÚ S└┗ﾗSﾐ[ ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S=が ┥W 
ヮギWSﾏ[デﾐ┠ ﾐ=┗ヴｴ ┗┞Iｴ=┣ｹ ┣ ;ﾆデ┌=ﾉﾐｹIｴ ┎┣Wﾏﾐ[ 
;ﾐ;ﾉ┞デｷIﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾆﾉ;S└ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWく 
Kヴﾗﾏ[ デﾗｴﾗ ﾆ ヮﾗﾉｷデｷIW ┎┣Wﾏﾐｹｴﾗ ヴﾗ┣┗ﾗﾃW ; ﾆ 
┣=ゲ;S=ﾏ ┎┣Wﾏﾐｹｴﾗ ヴﾗ┣┗ﾗﾃW ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ; 
┗┞┌┥ｷデｹ ﾐWヴﾗゲデﾐYｴﾗ Hﾗｴ;デゲデ┗ｹ ﾃゲﾗ┌ ｴﾗヴﾐｹﾏ ┣=ﾆﾗﾐWﾏ 
┣ﾏﾗIﾐ[ﾐｷ MｷﾐｷゲデWヴゲデ┗ﾗ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹが 
MｷﾐｷゲデWヴゲデ┗ﾗ ヮヴ└ﾏ┞ゲﾉ┌ ; ﾗHIｴﾗS┌ ; ČWゲﾆ┠ H=ﾒゲﾆ┠ 
┎ギ;Sく OH┗ﾗSﾐｹ H=ﾒゲﾆY ┎ギ;S┞ ┌ヮﾉ;デﾒ┌ﾃｹ ゲデ;ﾐﾗ┗ｷゲﾆ; ﾆ 
┎┣Wﾏﾐｹﾏ ; ヴWｪ┌ﾉ;Lﾐｹﾏ ヮﾉ=ﾐ└ﾏく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく KﾗﾐIWヮIW ┗┞Iｴ=┣ｹ ┣ ;ﾆデ┌=ﾉﾐ[ ヮﾉ;デﾐY 
┎┣Wﾏﾐ[ ヮﾉ=ﾐﾗ┗;Iｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗが 
K;ヴﾉﾗ┗;ヴゲﾆYｴﾗが ÚゲデWIﾆYｴﾗが SデギWSﾗLWゲﾆYｴﾗ 
a JｷｴﾗLWゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWく V Pﾉ┣WﾒゲﾆYﾏ ﾆヴ;ﾃｷ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐ[ 
ヴWゲヮWﾆデ┌ﾃW )=ゲ;S┞ ┎┣Wﾏﾐｹｴﾗ ヴﾗ┣┗ﾗﾃW ふヴく aktualizace, 

ヲヰヱΓぶが Ú┣Wﾏﾐ[ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIﾆY ヮﾗSﾆﾉ;S┞ ふヴく aktualizace, 

ヲヰヱΑぶ ; ┎┣Wﾏﾐｹ ヮﾉ=ﾐ┞ ﾗHIｹ. 
Uveden┠ ヮﾗ┥;S;┗Wﾆ ﾐ; ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ヮギｹヴﾗSﾐｹｴﾗ 
Hﾗｴ;デゲデ┗ｹ H┌SW ┣ﾗｴﾉWSﾐ[ﾐ ヮギｷ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ ﾆﾗﾐIWヮIWく  

3. 

ČIŽP に OHﾉ;ゲデﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ Pﾉ┣Wﾒ 

3.1 OSS[ﾉWﾐｹ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ に Vzhledem k 

ﾗHWIﾐYﾏ┌ ﾗHゲ;ｴ┌ ﾐ=┗ヴｴ┌ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾐWﾉ┣W 
┗┞ﾉﾗ┌Lｷデが ┥W ┗W ゲヮﾗﾃWﾐｹ ゲ ﾐ; ﾐｷ ﾐ;┗;┣┌ﾃｹIｹﾏｷ ┣=ﾏ[ヴ┞ 
SﾗﾃSW ﾆ ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹ ヮギｹヴﾗS┞く 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく T;デﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷﾆ; H┞ﾉ; ギWジWﾐ; 
v ヴ=ﾏIｷ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹ ; i 

v ヴ=ﾏIｷ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ SﾉW よ ヴヵｷ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヱヴっヱΓΓヲ SHくが 
┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ふHﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ﾐ; 
EVL ; ヮデ;Lｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ゲﾗ┌ゲデ;┗┞ N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰぶく V┠H[ヴ 
ヮヴﾗﾃWﾆデ└ H┌SW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ヮﾗSﾉYｴ;デ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ=ﾉﾐｹﾏ 
ﾆヴｷデYヴｷｹﾏ ヮヴﾗ ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└が ﾐ; ﾃWﾃｷIｴ┥ ┣=ﾆﾉ;S[ 
H┌Sﾗ┌ ヮヴWaWヴﾗ┗=ﾐ┞ ty projekデ┞が ヮギｷ ﾃWﾃｷIｴ┥ 
┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ H┌SW ﾗﾏW┣Wﾐ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ヮギWSﾏ[デ┞ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ 
ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┌. 

OIｴヴ;ﾐ; ヮギｹヴﾗS┞が ┗LWデﾐ[ ﾐ;デ┌ヴﾗ┗┠Iｴ ﾉﾗﾆ;ﾉｷデが Hude 

┣;ﾃｷジデ[ﾐ; ヮギｷ ヮギｹヮヴ;┗[ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└ 

┣ヮ└ゲﾗHWﾏが ﾆデWヴ┠ ﾃW ┌┗WSWﾐ ┗ kap. 6 a 10 

V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ふヴWゲヮWﾆデﾗ┗=ﾐｹ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ ; ゲデ;ﾐﾗ┗ｷゲWﾆ 
ﾗヴｪ=ﾐ└ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞が ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ ヴ=ﾏIｷ EIAが ; 
SﾉW よ ヴヵｷ ; ヶΑ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヱヴっヱΓΓヲ SHくが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ 
ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ヴWゲヮく SﾉW ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ 
ゲデ;┗WHﾐｹｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ┗ デ[Iｴ ヮギｹヮ;SWIｴが ﾆS┞ 
ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ┣=ﾏ[ヴ ﾐWH┌SW ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠ﾏ 
ヮギWSヮｷゲ└ﾏ ヮﾗSﾉYｴ;デぶ 

3.2 OSS[ﾉWﾐｹ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ﾉWゲ; に N=┗ヴｴ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾃW 
┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐ ┗ ﾗHWIﾐY ヴﾗ┗ｷﾐ[が ; デ;ﾆ ﾐWﾏ└┥W H┠デ 
┣ギWﾃﾏYが ┣S; ヮギｷ ┗ﾉ;ゲデﾐｹ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく Vliv na PUPFL byl vyhodnocen s 

ﾗｴﾉWSWﾏ ﾐ; ヴWaWヴWﾐLﾐｹ Iｹﾉ oIｴヴ;ﾐ┞ Lく ヶ P└S; 
(kapitola 6) a ┣;ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐ ﾏW┣ｷ Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹ ヮヴﾗ 
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ﾗヮ;デギWﾐｹ ふヮヴﾗﾃWﾆデ└ぶ ﾐWSﾗﾃSW ﾆ SﾗデLWﾐｹ ヮﾗ┣Wﾏﾆ└ 
┌ヴLWﾐ┠Iｴ ﾆ ヮﾉﾐ[ﾐｹ a┌ﾐﾆIｹ ﾉWゲ;が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ヵヰ ﾏ 
ﾗIｴヴ;ﾐﾐYｴﾗ ヮ=ゲﾏ; ﾉWゲ;く Pﾗﾆ┌S ﾆ デ;ﾆﾗ┗┠ﾏ 
┣=ゲ;ｴ└ﾏ SﾗﾃSWが H┌SW SﾗデLWﾐ ┣=ﾆﾗﾐ Lく ヲΒΓっヱΓΓヵ 
SHく ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ; デ;ﾆ H┌SW 
HW┣ヮﾗSﾏｹﾐWLﾐ[ ﾐ┌デﾐY S;ﾐﾗ┌ ┗[I ゲ ヮギWSゲデｷｴWﾏ 
ギWジｷデ ゲ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ﾏ ﾗヴｪ=ﾐWﾏ ゲデ=デﾐｹ ゲヮヴ=┗┞ ﾉWゲ└く V 
ヴ=ﾏIｷ ヮﾗ┗ﾗﾉﾗ┗;Iｹｴﾗ ギｹ┣Wﾐｹ H┌SW デギWH; ﾐ;ヮﾉﾐｷデ 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ┌┗WSWﾐY ヮギWSW┗ジｹﾏ ┗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱヴ 
Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ;が デﾃく ┣ｹゲﾆ;デ ゲデ;ﾐﾗ┗ｷゲﾆﾗ Lｷ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾗS ﾗヴｪ=ﾐ┌ ゲデ=デﾐｹ ゲヮヴ=┗┞ ﾉWゲ└く ); 
ヮギWSヮﾗﾆﾉ;S┌ ゲヮﾉﾐ[ﾐｹ デYデﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ﾐWﾏ=ﾏW 
k ﾐ=┗ヴｴ┌ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾐ=ﾏｷデWﾆく 

ヮギWSIｴ=┣Wﾐｹ Lｷ ┣ﾏｹヴﾒ┌ﾃｹIｹ ﾗヮ;デギWﾐｹ ヮギｹヮ;Sﾐ┠Iｴ 
ﾐWｪ;デｷ┗ﾐｹIｴ ┗ﾉｷ┗└ ﾆﾗﾐIWヮIW ┗ ﾆ;ヮｷデﾗﾉW ヱヰ 
ふヮﾗSﾆ;ヮｷデﾗﾉW ヱヰくヲぶ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ; ┗ ﾐ=┗ヴｴ┌ 
stanoviska. 

V┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ H┌SW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ヮﾗSﾉYｴ;デ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ=ﾉﾐｹﾏ ﾆヴｷデYヴｷｹﾏ ヮヴﾗ ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└が ﾐ; 
ﾃWﾃｷIｴ┥ ┣=ﾆﾉ;S[ H┌Sﾗ┌ ヮヴWaWヴﾗ┗=ﾐ┞ デ┞ ヮヴﾗﾃWﾆデ┞が ヮギｷ 
ﾃWﾃｷIｴ┥ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ H┌SW ﾗﾏW┣Wﾐ ┣=Hﾗヴ ; SWｪヴ;S;IW 
ZPF a PUPFL. KﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ヮヴﾗﾃWﾆデ┞ Lｷ ;ﾆデｷ┗ｷデ┞が ﾆデWヴY H┞ 
┗┞┗ﾗﾉ=┗;ﾉ┞ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹ ﾐWｪ;デｷ┗ﾐｹ Sﾗヮ;S┞が H┌Sﾗ┌ 
ヮﾗSﾉYｴ;デ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ┎ギ;S└ ; H┌Sﾗ┌ 
s ﾐｷﾏｷ ヮギWSWﾏ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐ┞く 

4. 

M;ヴデｷﾐ ZWﾉWﾐ┠ 

4.1 S┌ジｷIWが ﾏﾗゲデ ヮギWゲ デヴ;ドが ┗Lく ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｹ IIっヱΒΑ ﾗS 
TWSヴ;┥ｷIぎ 
ヱく )=ﾏ[ヴ ヮヴﾗヮﾗﾃ┌ﾃW ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IWが ﾆデWヴY ﾐWﾏ;ﾃｹ 
デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴく O デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹﾏ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┌ ﾉ┣W 
┌┗;┥ﾗ┗;デ ┗W ゲﾏ[ヴ┌ ﾗS Kﾉ;デﾗ┗ II/187 a II/169 od 

Hﾗヴ;┥Tﾗ┗ｷI ┗W ゲﾏ[ヴ┌ IIっヱヶΓ ゲﾏ[ヴ K;ジヮWヴゲﾆY ｴﾗヴ┞ ; 
L=ゲデWLﾐ[ IIっヱΑヱ ゲﾏ[ヴ PWデヴﾗ┗ｷIWく 
ヲく N;┗ヴｴﾗ┗;ﾐ┠ ┣=ﾏ[ヴ ヮヴﾗヮﾗﾃ┌ﾃW ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IWが ﾆデWヴY 
ﾏ;ﾃｹ ヮギWSW┗ジｹﾏ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ Iｹﾉﾗ┗Y Sﾗヮヴ;┗┞く NWﾉ┣W 
ﾗLWﾆ=┗;デが ┥W SﾗﾃSW ┗┞H┌Sﾗ┗=ﾐｹﾏ ┣=ﾏ[ヴ┌ 
k ﾗSﾉWｴLWﾐｹ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ┣=デ[┥W ┗ IWﾐデヴ┌が ﾆSW ﾃW SﾉW 
mapy INTENZITA DOPRAVY-STAV ;┥ ΓがΑ 
デｷゲっ┗ﾗ┣っSWﾐが ﾆS┞ L=ゲデ Sﾗヮヴ;┗┞ デ┗ﾗギｹ ｷ ┗ﾐｷデギﾐｹ 
Sﾗヮヴ;┗; ┗ ヴ=ﾏIｷ S┌ジｷIWく 
ンく IﾐデWﾐ┣ｷデ; Sﾗヮヴ;┗┞ ﾐ; ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｷ デギｹS┞ IIっヱΑヱ ﾃW 
ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ; ゲ┗[SLｹ ﾗ デﾗﾏ ｷ ﾐ=┗ヴｴ ﾐ; ヮギWゲ┌ﾐ┌デｹ Sﾗ 
ﾆ;デWｪﾗヴｷW IIIく デギｹS┞ ┗ ヮヴﾗヮﾗﾃﾗ┗;ﾐYﾏ ┎ゲWﾆ┌く 

V┞ゲ┗[デﾉWﾐﾗ. 

Hﾉ;┗ﾐｹﾏ IｹﾉWﾏ ﾐ;┗ヴ┥WﾐYｴﾗ ┣=ﾏ[ヴ┌ ﾃW ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ 
┣=┗;┥ﾐY Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ┣=┗;S┞ ﾐ; ゲｷﾉﾐｷIｷ IIっヱヶΓ に 

ヮ[デｷﾆﾗﾉWﾃﾐYｴﾗ ┥WﾉW┣ﾐｷLﾐｹｴﾗ ヮギWﾃW┣S┌ ┗ ┥WﾉW┣ﾐｷLﾐｹ 
ゲデ;ﾐｷIｷ S┌ジｷIWく Nｷﾃ;ﾆ デﾗ ﾐWゲﾗ┌┗ｷゲｹ ゲ デｹﾏが ﾃW-li silnice 

IIっヱヶΓ ┗┞┌┥ｹ┗=ﾐ; ヮヴﾗ デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ ﾐWHﾗ Iｹﾉﾗ┗ﾗ┌ 
dopravu. 

)=ﾏ[ヴ ﾃW ┗ souladu s ヮﾉ;デﾐﾗ┌ ┎┣Wﾏﾐ[ ヮﾉ=ﾐﾗ┗;Iｹ 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｹ ふ)ÚR Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWが ┎┣Wﾏﾐｹ ヮﾉ=ﾐ 
ﾏ[ゲデ; S┌ジｷIWぶく JWｴﾗ ヴW;ﾉｷ┣;IW ﾐｷﾃ;ﾆ ﾐWHヴ=ﾐｹ ヮギｹヮヴ;┗[ 
; ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ S;ﾉジｹIｴ ﾐ;┗;┣┌ﾃｹIｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└が ﾃWﾃｷIｴ┥ IｹﾉWﾏ 
H┌SW ﾗﾏW┣Wﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┞ ┗ IWﾐデヴ┌ S┌ジice. 

4.2 OHIｴ┗;デ TWSヴ;┥ｷIぎ 
ヱく )=ﾏ[ヴ ゲヮﾗﾃ┌ﾃW ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW II/187 od Klatov a 

IIっヱヶΓ ﾗS Hﾗヴ;┥Tﾗ┗ｷIく U┗WSWﾐY komunikace 

ﾐWﾏ;ﾃｹ ┗└Lｷ ゲﾗH[ デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴく Jゲﾗ┌ デﾗ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ゲ Iｹﾉﾗ┗ﾗ┌ Sﾗヮヴ;┗ﾗ┌ Sﾗ S┌ジｷIWが ヴWゲヮく 
デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ Sﾗヮヴ;┗ﾗ┌ ﾐ; Š┌ﾏ;┗┌き 
ヲく U┗WSWﾐ┠ ┣=ﾏ[ヴ ﾏ= ﾐWｪ;デｷ┗ﾐｹ Sﾗヮ;S┞ ヮギｹヴﾗS┌ ; 
ﾆヴ;ﾃｷﾐ┌ ふ┣ﾐ;Lﾐ= aヴ;ｪﾏWﾐデ;IW ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ぶ ; ヮ└S┌き 
ンく U┗WSWﾐ┠ ┣=ﾏ[ヴ ﾗSﾆﾉﾗﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┌ ┣ centra 

Hヴ=Sﾆ┌が ;ﾉW ﾉ┣W ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S;デ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ｷﾐS┌ﾆIｷ 
┗ ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ[ TWSヴ;┥ｷIWき 
ヴく )=ﾏ[ヴ ヮギWゲﾗ┌┗= Sﾗヮヴ;┗┌ ┣ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW II/187 

ﾗS Kﾉ;デﾗ┗ Sﾗ ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ┞ S┌ジｷIW -N=Sヴ;┥ｹ ; ﾏ= ヮﾗ┣ｷデｷ┗ﾐｹ 
dopady pro tranzit na IIっヱヶΓ ゲﾏ[ヴ Hﾗヴ;┥Tﾗ┗ｷIW ; 
ヮヴﾗ Iｹﾉﾗ┗ﾗ┌ ﾗHﾉ;ゲデ S┌ジｷIW - N=Sヴ;┥ｹく Pヴﾗ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ 

Č=ゲデWLﾐ[ ;ﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
K HﾗS└ﾏ ヱくが ンくが ヴぎ SｷﾉﾐｷIW IIっヱΒΑ ﾃW S└ﾉW┥ｷデﾗ┌ ゲヮﾗﾃﾐｷIｹ 
ﾏ[ゲデ; S┌ジｷIW ゲ ﾗﾆヴWゲﾐｹﾏ ﾏ[ゲデWﾏ Kﾉ;デﾗ┗┞く Dﾗヮヴ;┗ﾐ[ 
デWIｴﾐｷIﾆ┠ ゲデ;┗ デYデﾗ ゲｷﾉﾐｷIW ﾐWﾗSヮﾗ┗ｹS= ﾃWﾃｹﾏ┌ 
┗┠┣ﾐ;ﾏ┌が ヮヴﾗデﾗ ﾃW ヮﾗゲデ┌ヮﾐ[ ヮギｷヮヴ;┗ﾗ┗=ﾐ; ﾃWﾃｹ 
IWﾉﾆﾗ┗= ヮギWゲデ;┗H; ┗ IWﾉYﾏ ┎ゲWﾆ┌ ﾗS ゲｷﾉﾐｷIW Iっヲヲ Sﾗ 
S┌ジｷIWく 
U┗WSWﾐ┠ ┣=ﾏ[ヴ ﾃW ﾃWSﾐﾗ┌ ┣ Wデ;ヮ デYデﾗ ヮギWゲデ;┗H┞が 
ﾆデWヴ= ギWジｹ ┣WﾃﾏYﾐ; ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIﾆ┠ ヮヴ└ﾃW┣Sﾐｹ ┎ゲWﾆ 
┣;ゲデ;┗[ﾐ┠ﾏ ┎┣Wﾏｹﾏ ﾗHIW Hヴ=SWﾆく TWﾐ ﾃW 
ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃｹIｹ ﾃ;ﾆ ┣ hlediska dopravy na silnici II/187 

ふﾐWSﾗゲデ;デWLﾐ= ジｹギﾆ; ヮヴﾗ ﾏｹﾃWﾐｹ ┗ﾗ┣ｷSWﾉぶが デ;ﾆ 
┣WﾃﾏYﾐ; ヮヴﾗ ┥ｷ┗ﾗデ ┗ ﾗHIｷが ﾆデWヴ┠ ﾃW ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ[ 
ﾐWｪ;デｷ┗ﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾒﾗ┗=ﾐ デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ Sﾗヮヴ;┗ﾗ┌く 
D;ﾉジｹ IｹﾉW ﾐ;┗ヴ┥WﾐYｴﾗ ┣=ﾏ[ヴ┌ ﾃゲﾗ┌ぎ 
に ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃｹIｹｴﾗ ゲﾏ[ヴﾗ┗Yｴﾗ ; 
┗┠ジﾆﾗ┗Yｴﾗ ギWジWﾐｹ ﾏW┣ｷ Hヴ=SﾆWﾏ ; S┌ジｷIｹが ﾆSW 
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ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ﾃW ﾐ┌デﾐY ヮﾗゲﾗ┌Sｷデ Iｹﾉﾗ┗ﾗ┌ Sﾗヮヴ;┗┌ Sﾗ 
ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ┞ S┌ジｷIW N=Sヴ;┥ｹ ┗ゲく S┌ジｷIW IWﾐデヴ┌ﾏが S┌ジｷIW 
obIｴﾗSﾐｹ ┣ﾙﾐ; ふHヴ=SWIﾆ= ┌ﾉｷIWぶが デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ Sﾗヮヴ;┗; 
ﾐ; Š┌ﾏ;┗┌ 

ゲデ=┗;ﾃｹIｹ ゲｷﾉﾐｷIW ヮギWﾆﾗﾐ=┗= ｴギWHWﾐ ┗ ﾐ;SﾏﾗギゲﾆY 
┗┠ジIW ヵヵヰ ﾏ ふデﾃく ゲ ヮギW┗┠ジWﾐｹﾏ II; Βヰ ﾏ ┣ Hヴ=Sﾆ┌ ｷ ┣W 
S┌ジｷIWぶく 
に ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ ┎ヴﾗ┗ﾒﾗ┗Yｴﾗ ┥WﾉW┣ﾐｷLﾐｹｴﾗ ヮギWﾃW┣S┌ 
v Hヴ=Sﾆ┌く 
)=ﾏ[ヴ ﾃW ┗ souladu s ヮﾉ;デﾐﾗ┌ ┎┣Wﾏﾐ[ ヮﾉ=ﾐﾗ┗;Iｹ 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｹ ふ)ÚR Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWが ┎┣Wﾏﾐｹ ヮﾉ=ﾐ 
ﾗHIW Hヴ=SWﾆ ; ﾏ[ゲデ; S┌ジｷIWぶく V ┎ゲWﾆ┌ TWSヴ;┥ｷIW に 

S┌ジｷIW ┗ ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹﾏ ﾏﾗ┥ﾐYﾏ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ┗┞┌┥ｹ┗= 
デヴ;ゲ┌ ゲデ=┗;ﾃｹIｹ ゲｷﾉﾐｷIW IIIっヱヶΓΒく 
K bodu 2: Z V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ヮﾉ┞ﾐWが ┥W ┌┗WSWﾐ┠ ┣=ﾏ[ヴ 
ﾐWﾏ= ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ┥=Sﾐ┠ ┣ ヴWaWヴWﾐLﾐｹIｴ Iｹﾉ└ 
ŽPく VW V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ふK;p. 6 a 10) jsou shrnuty 

┌┗WSWﾐ; Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹ ﾆW ゲﾐｹ┥Wﾐｹ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐｹIｴ 
ﾐWｪ;デｷ┗ﾐｹIｴ ┗ﾉｷ┗└ ﾐ; ヮギｹヴﾗS┌が ﾆヴ;ﾃｷﾐ┌ ふ┣┗ﾉ=ジデ[ ヮ;ﾆ 
fragmentaci krajiny ぶ ; ヮ└S┌ ; デ; ﾏ┌ゲｹ H┠デ ヮギｷ 
ヮギｹヮヴ;┗[ ┣=ﾏ[ヴ└ ヴWゲヮWﾆデﾗ┗=ﾐ;く 

4.3 U┗WSWﾐY ゲデ;┗H┞ ﾐWギWジｹ デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┌ ; ﾏ;ﾃｹ 
ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ Sﾗヮ;S ﾐ; ギWジWﾐｹ Iｹﾉﾗ┗Y Sﾗヮヴ;┗┞く JWSﾐ= 
ゲW ヮﾗ┌┣W ﾗ ヮギWゲ┌ﾐ┌デｹ ヮヴﾗHﾉYﾏ┌ Sﾗ ﾃｷﾐY ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ┞く 
Pヴﾗ ┗ｴﾗSﾐY Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ギWジWﾐｹ H┞ H┞ﾉﾗ ┗ｴﾗSﾐY ┣ﾃｷゲデｷデ 
Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ Sﾗヮヴ;┗┞ ﾐ; ヮヴﾗヮﾗﾃﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ 
ふIｹﾉﾗ┗=が デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹぶ ; SﾉW ┣ﾃｷジデ[ﾐ┠Iｴ ｷﾐデWﾐ┣ｷデ 
ヮギｷヮヴ;┗ﾗ┗;デ ﾐWﾃ┗ｴﾗSﾐ[ﾃジｹ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ギWジWﾐｹく ) 
ｴﾉWSｷゲﾆ; ;ﾆデ┌=ﾉﾐｹIｴ ｷﾐデWﾐ┣ｷデ Sﾗヮヴ;┗┞ ﾏｷ ヮギｷﾃSW 
ﾐWﾃ┣=ゲ;Sﾐ[ﾃジｹ ﾗSﾉWｴLWﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┞ ┣ ┌ﾉｷIW N=Sヴ;┥ﾐｹ 
(intenzita 9500/den), kterou lze realizovat 

ゲﾗ┌H[┥ﾐ┠ﾏ ヮヴﾗヮﾗﾃWﾐｹﾏ ┌ﾉｷIW N=Sヴ;┥ﾐｹ ゲ ┌ﾉｷIｹ 
Hヴ=SWIﾆﾗ┌ ┣ Sヴ┌ｴY ゲデヴ;ﾐ┞ ヮヴ└ﾏ┞ゲﾉﾗ┗Yｴﾗ ;ヴW=ﾉ┌ 
Sola. 

Č=ゲデWLﾐ[ ;ﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗ ; ┗┞ゲ┗[デﾉWﾐﾗ. 

Rﾗ┣ｴﾗS┌ﾃｹIｹ ヮﾗSｹﾉ Sﾗヮヴ;┗┞ ﾐ; ヮヴ└ﾃW┣SﾐｹIｴ ┎ゲWIｹIｴ 
ゲｷﾉﾐｷI ﾏ[ゲデWﾏ S┌ジｷIW ﾐWデ┗ﾗギｹ デヴ;ﾐ┣ｷデﾐｹが ;ﾉW Iｹﾉﾗ┗= 
Sﾗヮヴ;┗;く ŘWジWﾐｹ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ ヮヴﾗHﾉYﾏ└ ┗W ﾏ[ゲデ[ 
ヮヴﾗデﾗ ﾃW ﾐ┌デﾐY ギWジｷデ ﾆﾗﾏヮﾉW┝ﾐ[ ┗W ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=Iｷ 
ﾗヴｪ=ﾐ└ ﾏ[ゲデ; ; ﾆヴ;ﾃWが ; ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ ┗W ┗[デジｹ 
ヮﾗSヴﾗHﾐﾗゲデｷが ﾐW┥ ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃW ﾆﾗﾐIWヮIW ┣ヮヴ;Iﾗ┗;ﾐ= 
ヮヴﾗ ┎┣Wﾏｹ IWﾉYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWく 
)=ﾏ[ヴ┞ ┣ﾏｹﾐ[ﾐY ┗ ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ HﾗSWIｴ ﾐWﾗﾏW┣┌ﾃｹ 
ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ギWジWﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┞ ┗ S┌ジｷIｷく N;ﾗヮ;ﾆ ゲデ;┗H; 
IIっヱヶΓ S┌ジｷIWが ﾏﾗゲデ ヮギWゲ デヴ;ド ┗┞デ┗=ギｹ ヮギWSヮﾗﾆﾉ;S┞ 
ヮヴﾗ ヮギW┗WSWﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┞ ﾐ; ┌┗;┥ﾗ┗;ﾐﾗ┌ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｷ 
ヮﾗ S) ﾗﾆヴ;ﾃｷ ヮヴ└ﾏ┞ゲﾉﾗ┗Yｴﾗ ;ヴW=ﾉ┌ Sﾗﾉﾗく 

5. 

Sデ;デ┌デ=ヴﾐｹ ﾏ[ゲデﾗ Pﾉ┣Wﾒ 

Mｪヴく MｷIｴ;ﾉ Vﾗ┣ﾗH┌ﾉWが ﾐ=ﾏ[ゲデWﾆ ヮヴｷﾏ=デﾗヴ; 

5.1 PギWSﾉﾗ┥Wﾐ┠ ﾐ=┗ヴｴ ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S= SﾗH┌ ヴW;ﾉｷ┣;IW 
┎ゲWﾆ┌ ヱっヲΑ PギWﾏ┞ゲﾉﾗ┗; K;ヴﾉﾗ┗;ヴゲﾆ= ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヲヰヲΑ 
- SﾗﾆﾗﾐLWﾐｹ ヲヰンヰく )=ﾏ[ヴWﾏ ﾏ[ゲデ; Pﾉ┣ﾐ[ ┗W 
ゲﾏ┞ゲﾉ┌ ﾐ;ヮﾉﾒﾗ┗=ﾐｷ ヮヴｷﾐIｷヮ└ ; Iｹﾉ└ ┌Sヴ┥ｷデWﾉﾐY 
ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ﾃW ﾐWﾃヮヴ┗W SﾗﾆﾗﾐLWﾐｹ ﾏ[ゲデゲﾆYｴﾗ ﾗﾆヴ┌ｴ┌ ; 
デWヮヴ┗W ヮﾗデY ヮギｷﾃWデｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ ┎ゲWﾆ┌ 
PギWﾏ┞ゲﾉﾗ┗; -  K;ヴﾉﾗ┗;ヴゲﾆ=く 

V┞ゲ┗[デﾉWﾐﾗく  
Rﾗ┣┗ﾗﾃﾗ┗Y ┣=ﾏ[ヴ┞ ﾐ; ﾐ;Sギ;┣WﾐY ゲｹデｷが デﾃく ﾐ; S=ﾉﾐｷIｹIｴ 
; ゲｷﾉﾐｷIｹIｴ Iく デギｹS┞ ﾐWﾃゲﾗ┌ ヮギWSﾏ[デWﾏ ギWジWﾐｹ 
ﾆﾗﾐIWヮIWく Iﾐaﾗヴﾏ;IW ﾗ デ[Iｴデﾗ ┣=ﾏ[ヴWIｴ ┗LWデﾐ[ 
ヮギWSヮﾗﾆﾉ=S;ﾐ┠Iｴ デWヴﾏｹﾐ└ ヴW;ﾉｷ┣;IW ﾃゲﾗ┌ ヮﾗ┌┣W 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾐｹ SﾉW ヮﾗSﾆﾉ;S└ ヮギW┗┣;デ┠Iｴ ﾗS ŘSD ČRく 

6. 

N=ヴﾗSﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗┠ ┎ゲデ;┗ 

PhDr. Filip Kasl, archeolog 

6.1 V ヮギｹヮ;S[ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐYｴﾗ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┌ H┞Iｴﾗﾏ ﾏ[ﾉｷ 
ヮﾗ┌┣W ﾃWSｷﾐﾗ┌ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ┌ デ┠ﾆ;ﾃｹIｹｴﾗ ゲW ﾗSゲデ;┗IW 
ﾐ; ゲデヴ;ﾐ[ ヵヴ ふ┗ｷ┣ ﾗHヴ=┣Wﾆ ┗ ヮギｹﾉﾗ┣Wぶく U┗WSWﾐ┠ 
ﾗSゲデ;┗WI H┞Iｴﾗﾏ ﾐ;┗ヴｴﾗ┗;ﾉｷ ┣ﾏ[ﾐｷデ ┣; ﾗSゲデ;┗WI 
uveden┠ ﾐｹ┥Wく 
CWﾉY ┎┣Wﾏｹ ﾆヴ;ﾃW ﾃW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ┎┣Wﾏｹ ゲ ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ﾏｷ 
ﾐ=ﾉW┣┞く V ヴ=ﾏIｷ ヴW;ﾉｷ┣;IW ┗WジﾆWヴ┠Iｴ デWヴYﾐﾐｹIｴ 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく U┗WSWﾐ= ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ; ゲW デ┠ﾆ= 
O┣ﾐ=ﾏWﾐｹが ;┗ジ;ﾆ ゲデWﾃﾐ= ヮ;ゲ=┥ ゲW ﾐ;Iｴ=┣ｹ デ;ﾆY ┗W 
V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ kap. 2.1.12, v ﾃWｴﾗ┥ ┌ヮヴ;┗WﾐY ┗Wヴ┣ｷ 
H┞ﾉ; デ;デﾗ L=ゲデ ;SWﾆ┗=デﾐ[  Sﾗヮﾉﾐ[ﾐ;. Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆa 

H┌SW ┣ﾗｴﾉWSﾐ[ﾐ; ヮギｷ ヮギｹヮヴ;┗[ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└く 
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ヮヴ;Iｹが ﾃW ヮヴﾗデﾗ ﾐ┌デﾐY SﾗSヴ┥Wデ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ゲデ;┗WHﾐｹﾆ; 
┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ よ ヲヲ ﾗSゲデく ヲ ┣=ﾆﾗﾐ; 
LくヲヰっヱΓΒΑ SHく ﾗ ゲデ=デﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y ヮYLｷ ┗ ヮﾉ;デﾐYﾏ 
┣ﾐ[ﾐｹく ZWﾃﾏYﾐ; ﾃW ﾐ┌デﾐY ﾗ┣ﾐ=ﾏｷデ ┣=ﾏ[ヴ ゲデ;┗WHﾐｹ 
Lｷﾐﾐﾗゲデｷ AヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆYﾏ┌ ┎ゲデ;┗┌ AV ČR Pヴ;ｴ;が 
LWデWﾐゲﾆ= ヴが ヱヱΒ ヰヱが Pヴ;ｴ; ヱ ; ┌ﾏﾗ┥ﾐｷデ ﾃWﾏ┌ ﾐWHﾗ 
ﾗヮヴ=┗ﾐ[ﾐY ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷ ヮヴﾗ┗Yゲデ ﾐ; SﾗデLWﾐYﾏ ┎┣Wﾏｹ 
┣=Iｴヴ;ﾐﾐ┠ ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ ┗┠┣ﾆ┌ﾏく 

 

 

Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ┞ ; ﾐ=┗ヴｴ┞ ﾐ; Sﾗヮﾉﾐ[ﾐｹ v ヴ=ﾏIｷ ┗WギWﾃﾐYｴﾗ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ koncepce 

V ヴ=ﾏIｷ ┗WギWﾃﾐYｴﾗ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ﾐWH┞ﾉ; ┗┣ﾐWゲWﾐ; ┥=Sﾐ= ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ;く 
 

Tabulka 3: Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ┞ ; ﾐ=┗ヴｴ┞ ﾐ; Sﾗヮﾉﾐ[ﾐｹ ヮギWS;ﾐY ヮﾗ ┗WギWﾃﾐYﾏ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ koncepce 

Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ; V┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ 

7. 

Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW 

OSHﾗヴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞が ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y ヮYLW ; IWゲデﾗ┗ﾐｹｴﾗ ヴ┌Iｴ┌ 

7.1 K ┗┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐWﾆ KPP ﾐ; ゲデヴく ヱンヵ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ヮﾗ┗;┥┌ﾃW KPP ┣; 
ﾐW┣H┞デﾐY ┌┗Yゲデが ┥W ﾐWﾏﾗ┗ｷデ┠Iｴ ﾐ=ヴﾗSﾐｹIｴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ ヮ;ﾏ=デWﾆ ゲW ﾐ; ┎┣Wﾏｹ 
Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW ﾐ;Iｴ=┣ｹ ゲﾆ┌デWLﾐ[ ヲンが ﾐｷﾆﾗﾉｷ┗ ヲヲく Rﾗ┣ヮﾗヴ ┗ ┎S;ﾃｹIｴ ﾐWﾐｹ 
┣ヮ└ゲﾗHWﾐ ┣;ヮﾗLｹデ=ﾐｹﾏ Sヮﾗﾉﾆﾗ┗Yｴﾗ S[ﾉﾐｷIﾆYｴﾗ Sﾗﾏ┌ ずPWﾆﾉﾗゎが ;ﾉW Iｴ┞Hﾗ┌ 
ヮギｷ ヮ┌Hﾉｷﾆ;Iｷ ┎S;ﾃ└ ┗W ┗WギWﾃﾐY L=ゲデｷ P;ﾏ=デﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾆ;デ;ﾉﾗｪ┌く N=ヴﾗSﾐｹ 
ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆ; VIｴ┞ﾐｷIﾆﾗ - TWデﾗ┗ゲﾆ┠ ﾆ;ﾐ=ﾉ ﾃW ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾐ=ヴﾗSﾐｹ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹ 
ヮ;ﾏ=デﾆ┞ Sﾗ┌Hﾗヴ ヮﾉ;┗WHﾐｹIｴ ﾆ;ﾐ=ﾉ└ ﾐ; Š┌ﾏ;┗[ ふ┗ｷ┣ ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ┗ﾉ=S┞ Lく 
ヱヰヶっヲヰヱヴ SHくぶが ﾆデWヴ= ゲW ヴﾗ┣ﾆﾉ=S= ﾐ; ┎┣Wﾏｹ ﾆヴ;ﾃ└ JｷｴﾗLWゲﾆYｴﾗ ; Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗが 
ヮギｷLWﾏ┥ ゲW ;ﾉW ﾐW┣ﾗHヴ;┣┌ﾃW ┗W ┗┠ヮｷゲ┌ ﾐ=ヴﾗSﾐｹIｴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ ヮ;ﾏ=デWﾆ 
Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWが ;ﾉW ﾃWﾐ JｷｴﾗLWゲﾆYｴﾗく NWSﾗﾆﾗﾐ;ﾉY ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹ ゲﾗaデ┘;ヴ┌ 
P;ﾏ=デﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾆ;デ;ﾉﾗｪ┌ ┗ジ;ﾆ ﾐWﾏ└┥W ﾏｹデ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ﾐWヮﾗIｴ┞Hﾐ┠ a;ﾆデが ┥W 
Vchynicko - TWデﾗ┗ゲﾆ┠ ﾆ;ﾐ=ﾉ ﾉW┥ｹ ﾐ; ┎┣Wﾏｹ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW ; KPP ﾃW ヮヴﾗ ﾐ[ﾃ 
┗[Iﾐ[ ; ﾏｹゲデﾐ[ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ゲデ=デﾐｹ ゲヮヴ=┗┞ ﾐ; ┎ゲWﾆ┌ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y 
ヮYLWく VIｴ┞ﾐｷIﾆﾗ - TWデﾗ┗ゲﾆ┠ ヮﾉ;┗WHﾐｹ ﾆ;ﾐ=ﾉ H┞ ﾏ[ﾉ H┠デ デWS┞ ┗W V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ 
┌┗WSWﾐ ┗ ゲﾗ┌ヮｷゲ┌ ﾐ=ヴﾗSﾐｹIｴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ ヮ;ﾏ=デWﾆ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW ﾃ;ﾆﾗ 
ゲﾗ┌L=ゲデ ﾐ=ヴﾗSﾐｹ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆ┞ ずSﾗ┌Hﾗヴ ヮﾉ;┗WHﾐｹIｴ ﾆ;ﾐ=ﾉ└ ﾐ; Š┌ﾏ;┗[ゎく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
U┗WSWﾐ= NNKP H┞ﾉ; Sﾗ 
V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ SEA 

ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY 
L=ゲデｷ Sﾗヮﾉﾐ[ﾐ;く Rﾗ┗ﾐ[┥ 
byl v tomto smyslu 

upraven text na str. 135 

V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ (Kap. 14.1., 

Ad) 3) c). 

7.2 K ﾏﾗ┗ｷデ┠ﾏ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹﾏ ヮ;ﾏ=デﾆ=ﾏ ﾐ; ┎┣Wﾏｹ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW ﾉ┣W 
ヮﾗ┣ﾐ;ﾏWﾐ;デが ┥W ゲW ﾐ; ┎┣Wﾏｹ Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW HW┣ヮﾗIｴ┞H┞ ﾐ;Iｴ=┣ｹ ふIWﾉﾆWﾏ 
ヴンヱΑぶが ;┗ジ;ﾆ ゲ ﾗｴﾉWSWﾏ ﾐ; ﾃWﾃｷIｴ ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾐWﾃゲﾗ┌ ┎S;ﾃW ﾗ ﾐｷIｴ ┗WギWﾃﾐﾗゲデｷ 
ヮギｹゲデ┌ヮﾐYく V ﾐW┗WギWﾃﾐY L=ゲデｷ P;ﾏ=デﾆﾗ┗Yｴﾗ ﾆ;デ;ﾉﾗｪ┌ ﾃWﾃｷIｴ W┗ｷSWﾐIW 
W┝ｷゲデ┌ﾃWく J;ﾆ KPP ┌┗WSﾉ ﾃｷ┥ ┗W ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ  ┣ ヱヱくヰヵくヲヰヲヰが ﾐWﾐｹ デギWH; ゲW ヮヴﾗ 
ヮﾗデギWH┞ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾏﾗ┗ｷデ┠ﾏｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹﾏｷ ヮ;ﾏ=デﾆ;ﾏｷ ┣;H┠┗;t, ﾐWHﾗド ﾃWﾃｷIｴ 
vliv na ﾆﾗﾐIWヮIｷ ゲW ﾐWﾃW┗ｹ ﾃ;ﾆﾗ ヴW=ﾉﾐ┠く 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
ÚS;ﾃ ┣ S;ﾐY ﾆ;ヮｷデﾗﾉ┞ byl 

┗┞ﾏ;┣=ﾐく 

7.3 K ﾗIｴヴ;ﾐﾐ┠ﾏ ヮ=ゲﾏ└ﾏ  ┌┗WSWﾐ┠ﾏ  ﾐ; ゲデヴく ヶヴ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ  ﾏ└┥W  KPP 
ヮﾗSﾗデﾆﾐﾗ┌デが ┥W ┗ W┗ｷSWﾐIｷ NPÚ ゲW ﾐ;Iｴ=┣ｹ ﾐ[ﾆデWヴ= ﾗIｴヴ;ﾐﾐ= ヮ=ゲﾏ;が ﾃWﾃｷIｴ┥ 
ヮヴ=┗ﾐｹ W┝ｷゲデWﾐIW ﾃW ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ ゲヮﾗヴﾐ=が ;┗ジ;ﾆ デWﾐデﾗ ヮヴﾗHﾉYﾏ ﾐWﾉ┣W ┣; 
ゲﾗ┌L;ゲﾐYｴﾗ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ゲデ;┗┌  ┗ SﾗｴﾉWSﾐY SﾗH[ ﾃWSﾐﾗ┣ﾐ;Lﾐ[ ┗┞ギWジｷデく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
BW┣ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┌ ﾐ; 
┎ヮヴ;┗┌ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾐWHﾗ 
┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹが ┗┣ato na 

┗[Sﾗﾏｹく 
7.4 V ヴWaWヴWﾐLﾐｹIｴ IｹﾉWIｴ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ┗W 

V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ふデ;Hく ヱヵが ゲデヴく ΒΒぶ H┞ ﾏ[ﾉ; H┠デ ┣ﾏｹﾐ[ﾐ; ┗WSﾉW ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ 
ヮ;ﾏ=デWﾆ ｷ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗[ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ= ┎┣Wﾏｹが ﾆデWヴ= H┞ ﾏ[ﾉ; H┠デ ┌┗WSWﾐ; ｷ ┗ 
ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹIｴ デ;H┌ﾉﾆ=Iｴ ヱヶが ヱΑ ; ヲヰ ふゲデヴく Γヲ - 114 a 131 VyｴﾗSﾐﾗIWﾐｹぶく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
U┗WSWﾐ┠ Iｹﾉ v デ;H┌ﾉﾆ=Iｴ 
15 a 20 (str. 88 a 131) byl 

Sﾗヮﾉﾐ[ﾐ, tabulky v kap. 6 
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Aﾆデ┌=ﾉﾐｹ ┣ﾐ[ﾐｹ ヴWaWヴWﾐLﾐｹIｴ Iｹﾉ└ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗[ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ= ┎┣Wﾏｹ ﾗヮﾗﾏｹﾃｹく VyhodﾐﾗIWﾐｹ ﾐ; ゲデヴく Γヲ に 

114 upraveny nebyly, 

z S└┗ﾗS┌ ヮギWｴﾉWSﾐﾗゲデｷ 
デ;H┌ﾉﾆ┞が ﾐｷIﾏYﾐ[ ┎S;ﾃ ﾗ 
ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗[ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ┠Iｴ 
┎┣WﾏｹIｴ ﾃW ヮギｹﾏﾗ 
ﾗHゲ;┥Wﾐ 
v Charakteristice 

ヴWaWヴWﾐLﾐｹｴﾗ IｹﾉWく 
7.5 Konzultace ┣=ゲ;ｴ└ ゲ N=ヴﾗSﾐｹﾏ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗┠ﾏ ┎ゲデ;┗Wﾏ H┞ ﾏ[ﾉ; ヮヴﾗHｹｴ;デ 

ﾐWﾃWﾐ ┗ ヮギｹヮ;SWIｴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ ヮ;ﾏ=デWﾆ ; ﾃWﾃｷIｴ ﾗIｴヴ;ﾐﾐ┠Iｴ ヮ=ゲWﾏが ﾃ;ﾆ ﾃW 
┌┗WSWﾐﾗ ﾐ; ゲデヴく ヱヲヶ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹが ;ﾉW デ;ﾆY ┌ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗[ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ┠Iｴ 
┎┣Wﾏｹく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
U┗WSWﾐ= ヮ;ゲ=┥ 
Sﾗヮﾉﾐ[ﾐ;く 

7.6 K ﾗデ=┣ﾆ=ﾏ ヮヴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ; ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ 
┌┗WSWﾐ┠ﾏ ┗ デ;H┌ﾉIW ヱΓ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ふゲデヴく ヱヲΒぶ KPP ヮﾗ┣ﾐ;ﾏWﾐ=┗=が ┥W ┗ 
ヮギｹヮ;S[ ヮギWSヮﾗﾆﾉ;S┌ ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆ┞ ﾐWHﾗ ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠Iｴ 
ﾐ=ﾉW┣└ H┞ ┣=ﾏ[ヴ ﾐWﾏ[ﾉ H┠デ ┗└HWI ヮギｷヮヴ;┗ﾗ┗=ﾐが ﾐWHﾗド ﾃW ┗ ヮギｹﾆヴYﾏ ヴﾗ┣ヮﾗヴ┌ 
ゲ ┗WギWﾃﾐ┠ﾏ ┣=ﾃﾏWﾏ ﾐ; ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ ヮ;ﾏ=デWﾆ ; ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆYｴﾗ 
S[SｷIデ┗ｹ ┗┞ﾃ=SギWﾐ┠ﾏ ﾐWﾃWﾐ ┗ ┣=ﾆﾗﾐ[ ﾗ ゲデ=デﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y ヮYLｷが ;ﾉW ｷ ┗ Úﾏﾉ┌┗[ 
ﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ[ ;ヴIｴｷデWﾆデﾗﾐｷIﾆYｴﾗ S[SｷIデ┗ｹ E┗ヴﾗヮ┞ ; Úﾏﾉ┌┗[ ﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ[ 
;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆYｴﾗ S[SｷIデ┗ｹ E┗ヴﾗヮ┞く 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗ. 

Sﾗ┌Hﾗヴ ﾗデ=┣Wﾆ ﾃW ﾏ┞ジﾉWﾐ 
tak, aby nebyly 

ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗=ﾐ┞ デ┞ ┣=ﾏ[ヴ┞が 
ﾆデWヴY H┞ ﾏﾗｴﾉ┞ ﾏｹデ 
ﾐWｪ;デｷ┗ﾐｹ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; 
ヴWaWヴWﾐLﾐｹ IｹﾉWく  

 
N=ヴﾗSﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗┠ ┎ゲデ;┗ 

Ú┣Wﾏﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐY ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ┗ Plzni  

 

8. 

8.1 V kapitolW CくンくΓく ﾐ; ゲデヴ;ﾐ[ ヵヴ ﾐ;┗ヴｴ┌ﾃｹ ┣ﾏ[ﾐｷデ ﾗSゲデ;┗WI ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ずN; ┎┣Wﾏｹ 
ﾆヴ;ﾃW ゲW ┗┞ゲﾆ┞デ┌ﾃｹ ﾏﾐﾗｴ= ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆ= ﾐ;ﾉW┣ｷジデ[が ; デﾗ ┗ ヮﾗSゲデ;デ[ ﾐ; IWﾉYﾏ 
┎┣Wﾏｹ ﾆヴ;ﾃWが ﾏｷﾏﾗ ヮﾗｴﾗギｹが ヮギWSW┗ジｹﾏ ヮ;ﾆ ┗ ﾗﾆﾗﾉｹ Pﾉ┣ﾐ[が Kﾉ;デﾗ┗が S┌ジｷIW ;Sく 
(mapy-ﾆヴくヮﾉ┣Wﾐゲﾆ┞くI┣ ヲヰヲヰぶゎが ┣; ﾗSゲデ;┗WI ┗W ┣ﾐ[ﾐｹぎ 
CWﾉY ┎┣Wﾏｹ ﾆヴ;ﾃW ﾃW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ┎┣Wﾏｹ ゲ ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ﾏｷ ﾐ=ﾉW┣┞く V ヴ=ﾏIｷ 
ヴW;ﾉｷ┣;IW ┗WジﾆWヴ┠Iｴ デWヴYﾐﾐｹIｴ ヮヴ;Iｹが ﾃW ヮヴﾗデﾗ ﾐ┌デﾐY SﾗSヴ┥Wデ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ 
ゲデ;┗WHﾐｹﾆ; ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ よ ヲヲ ﾗSゲデく ヲ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヲヰっヱΓΒΑ SHく ﾗ 
ゲデ=デﾐｹ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y ヮYLｷ ┗ pﾉ;デﾐYﾏ ┣ﾐ[ﾐｹく )WﾃﾏYﾐ; ﾃW ﾐ┌デﾐY ﾗ┣ﾐ=ﾏｷデ ┣=ﾏ[ヴ 
ゲデ;┗WHﾐｹ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ AヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆYﾏ┌ ┎ゲデ;┗┌ AV CR Pヴ;ｴ;が LWデWﾐゲﾆ= ヴが ヱヱΒ ヰヱが 
Pヴ;ｴ; ヱ ; ┌ﾏﾗ┥ﾐｷデ ﾃWﾏ┌ ﾐWHﾗ ﾗヮヴ=┗ﾐ[ﾐY ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷ ヮヴﾗ┗Yゲデ ﾐ; SﾗデLWﾐYﾏ 
┎┣Wﾏｹ ┣=Iｴヴ;ﾐﾐ┠ ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ ┗┠┣ﾆ┌ﾏく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
U┗WSWﾐ= ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ; ゲW 
デ┠ﾆ= O┣ﾐ=ﾏWﾐｹが ;┗ジ;ﾆ 
ゲデWﾃﾐ= ヮ;ゲ=┥ ゲW ﾐ;Iｴ=┣ｹ 
デ;ﾆY ┗W V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ 
v kap. 2.1.12, v ﾃWｴﾗ┥ 
┌ヮヴ;┗WﾐY verzi byla tato 

L=ゲデ ;SWﾆ┗=デﾐ[ 

Sﾗヮﾉﾐ[ﾐ;く Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ┞ 
H┌SW ┣ﾗｴﾉWSﾐ[ﾐ; ヮギｷ 
ヮギｹヮヴ;┗[ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ 
┣=ﾏ[ヴ└く 

 

8.2 V ﾐ=┗ヴｴ┌ ﾆﾗﾐIWヮIW ﾃゲﾗ┌ ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ┞ デヴ;ゲ┞ ┣;ﾏ┠ジﾉWﾐ┠Iｴ ﾗHIｴ┗;デ└ ｴｷゲデﾗヴｷIﾆ┠Iｴ 
IWﾐデWヴ ﾗHIｹく JW ﾏﾗ┥ﾐYが ┥W ┗ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ヮギｹヮ;SWIｴ ﾃゲﾗ┌ デ┞デﾗ デヴ;ゲ┞ ┗WSWﾐ┞ ┗ 
Hﾉｹ┣ﾆﾗゲデｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ ヮ;ﾏ=デWﾆが ┎┣Wﾏｹﾏ ゲ ヮﾉﾗジﾐﾗ┌ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗ﾗ┌ ﾗIｴヴ;ﾐﾗ┌ Lｷ 
ﾗIｴヴ;ﾐﾐ┠ﾏ ヮ=ゲﾏWﾏ KP ﾐWHﾗ ﾏ[ゲデゲﾆ┠Iｴ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗┠Iｴ ヴW┣Wヴ┗;Iｹく Mﾗ┥ﾐY 
ﾆﾗﾉｷ┣W ゲW ┣=ﾃﾏWﾏ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y ｴﾗSﾐﾗデ┞ KP Lｷ ┎┣Wﾏｹ ゲ ヮﾉﾗジﾐﾗ┌ 
ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗ﾗ┌ ﾗIｴヴ;ﾐﾗ┌ H┌SW ┗ｴﾗSﾐY ヮヴﾗ┗[ギｷデ ヮギWS ┣;ｴ=ﾃWﾐｹﾏ ﾐWHﾗ ┗ 
┎┗ﾗSﾐｹ a=┣ｷ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y ヮギｹヮヴ;┗┞ ﾗHIｴ┗;デ└が ;H┞ ヮギｹヮ;Sﾐ[ H┞ﾉﾗ ﾏﾗ┥ﾐY ﾃWﾃｷIｴ 
trasu korigovat. 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
B┌SW ヮヴﾗ┗[ギﾗ┗=ﾐﾗ a 

┣ﾗｴﾉWSﾒﾗ┗=ﾐﾗ ┌ 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└ ヮギｷ 
ヮギｹヮヴ;┗[ ┎┣Wﾏﾐ[ 
ヮﾉ=ﾐﾗ┗;Iｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐtace.  

9. 
Agentura ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ČR 

RWｪく ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ SデギWSﾐｹ ČWIｴ┞ 

 BW┣ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐWﾆ  

10. 
AｪWﾐデ┌ヴ; ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ČR 

Mｪヴく J;ヴﾗﾏｹヴ KﾗゲWﾃﾆ に ギWSｷデWﾉ ﾗSHﾗヴ┌ ﾗHWIﾐY ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ 
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AｪWﾐデ┌ヴ; ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾒ┌ﾃW ﾐ; ﾐ┌デﾐﾗゲデ ヮﾗSヴﾗHｷデ ┣ﾃｷジドﾗ┗;Iｹﾏ┌ ギｹ┣Wﾐｹ ┗ジWIｴﾐ┞ ﾐ;┗;┣┌ﾃｹIｹ 
┣=ﾏ[ヴ┞が ﾆデWヴY H┞ ﾏﾗｴﾉ┞ ﾏｹデ ヮﾗデWﾐIｷ=ﾉﾐ[ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ヮギｹ┣ﾐｷ┗┠ ゲデ;┗ ヮギWSﾏ[デ└ 
ﾗIｴヴ;ﾐ┞が ﾐWHﾗ IWﾉｷゲデ┗ﾗゲデ W┗ヴﾗヮゲﾆ┞ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠Iｴ ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ ; ヮデ;LｹIｴ ﾗHﾉ;ゲデｹ ﾐWHﾗ ﾐ;ヮﾉﾐｹ 
Iｴ;ヴ;ﾆデWヴｷゲデｷﾆ┞ ; ﾉｷﾏｷデ┞ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐY ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ﾗ ヮﾗゲ┌┣ﾗ┗=ﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹく 
PギWS ┣;ｴ=ﾃWﾐｹﾏ ヴW;ﾉｷ┣;IW ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ﾗヮ;デギWﾐｹ ﾃW ﾐW┣H┞デﾐY ヮﾗゲデ┌ヮﾗ┗;デ SﾉW )OPK 
ふ┣=┗;┣ﾐY ゲデ;ﾐﾗ┗ｷゲﾆﾗ ﾆ ﾐ[ﾆデWヴ┠ﾏ LｷﾐﾐﾗゲデWﾏ ┗W ┣┗ﾉ=ジデ[ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ┠Iｴ ┎┣WﾏｹIｴ SﾉW よ ヴヴが 
┣=┗;┣ﾐY ゲデ;ﾐﾗ┗ｷゲﾆﾗ ﾆ ┣=ゲ;ｴ┌ Sﾗ VKP SﾉW よ ヴが ┌S[ﾉWﾐｹ ┗┠ﾃｷﾏWﾆ ┣ ﾗIｴヴ;ﾐﾐ┠Iｴ 
ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ ┣┗ﾉ=ジデ[ Iｴヴ=ﾐ[ﾐ┠Iｴ Sヴ┌ｴ└ SﾉW よ ヵヶが ゲデ;ﾐﾗ┗ｷゲﾆﾗ SﾉWよ ヴヵｷが ┗┞┌┥ｷデｹ ｷﾐゲデｷデ┌デ┌ 
HｷﾗﾉﾗｪｷIﾆYｴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ SﾉW よ ヶΑが ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ ┗ﾉｷ┗┌ ﾐ; ﾆヴ;ﾃｷﾐﾐ┠ ヴ=┣ SﾉW よ ヱヲ ;ヮﾗSくぶく 
Konstatuje: 

OHWIﾐ[ ﾉ┣W ギｹIｷが ┥W ┗┠ゲデ;┗H; Lｷ ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW ヮﾗ┣WﾏﾐｹIｴ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ┗ジWIｴ ﾆ;デWｪﾗヴｷｹ 
; ┥WﾉW┣ﾐｷLﾐｹIｴ デヴ;デｹ ヮギWSゲデ;┗┌ﾃW ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠ ┣=ゲ;ｴ Sﾗ 
SﾗデLWﾐYｴﾗ ┎┣Wﾏｹく Nｹ┥W ┌┗=Sｹ ﾐ[ﾆデWヴY ﾏﾗ┥ﾐY Sﾗヮ;S┞ ヴW;ﾉｷ┣;IW Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ ゲデ;┗WHく 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく  
U┗WSWﾐ┠ ヮﾗ┥;S;┗Wﾆ 
┗┞ヮﾉ┠┗= W ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 
114/1992 Sb., o 

ﾗIｴヴ;ﾐ[ ヮギｹヴﾗdy a 

ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ; ┣W ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 
100/2001 Sb., o 

ヮﾗゲ┌┣ﾗ┗=ﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ﾐ; 
┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹく B┌SW 
┌ヮﾉ;デﾒﾗ┗=ﾐ ヮギｷ ヮギｹヮヴ;┗[ 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└く  
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Mｷｪヴ;Lﾐｹ ヮヴﾗゲデ┌ヮﾐﾗゲデ ; aヴ;ｪﾏWﾐデ;IW ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ 

RW;ﾉｷ┣;Iｹ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ SﾗIｴ=┣ｹ ﾆ aヴ;ｪﾏWﾐデ;Iｷ ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞が Iﾗ┥ ﾃW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIﾆY pro 

┗┠┣ﾐ;ﾏﾐﾗ┌ L=ゲデ ┥ｷ┗ﾗLｷIｴ└が ヮヴﾗ ﾆデWヴY ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ヮギWSゲデ;┗┌ﾃｹ ﾏｷｪヴ;Lﾐｹ 
H;ヴｷYヴ┌く T┞ヮｷIﾆ┞ ゲW ﾃWSﾐ= ﾐ;ヮギく ﾗ ﾗHﾗﾃ┥ｷ┗Wﾉﾐｹﾆ┞ Lｷ SヴﾗHﾐY ｷ ┗[デジｹ ゲ;┗IWく 
NW┣;ﾐWSH;デWﾉﾐ┠ ﾃW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ﾏﾗ┥ﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ┎┣Wﾏﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆY ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ 
ふÚSESぶが ﾆデWヴ┠ ヮギWSゲデ;┗┌ﾃW ヮヴﾗヮﾗﾃWﾐｹ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠Iｴ ; S└ﾉW┥ｷデ┠Iｴ Hｷﾗデﾗヮ└く V 
ﾐWヮﾗゲﾉWSﾐｹ ギ;S[ SﾗIｴ=┣ｹ H┌Sﾗ┗=ﾐｹﾏ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ﾆW ゲﾐｹ┥Wﾐｹ ヮヴﾗゲデ┌ヮﾐﾗゲデｷ 
┎┣Wﾏｹ ヮヴﾗ Lﾉﾗ┗[ﾆ;く 
Pギｷ ﾏﾗSWヴﾐｷ┣;Iｷ ; H┌Sﾗ┗=ﾐｹ ﾐﾗ┗Y Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ﾐ; ┗ジWIｴ ┎ヴﾗ┗ﾐｹIｴ 
ﾃW ﾐ┌デﾐY ┣;Iｴﾗ┗;デ ; ヮﾗSヮﾗギｷデ ﾏｷｪヴ;Lﾐｹ ヮヴﾗゲデ┌ヮﾐﾗゲデ ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ゲﾐｷ┥ﾗ┗=ﾐｹm 

H;ヴｷYヴﾗ┗Yｴﾗ WaWﾆデ┌ ヮギｷ ┗┠ゲデ;┗H[が ﾐ;ヮギく ┗ｴﾗSﾐ┠ﾏｷ ﾏｷｪヴ;Lﾐｹﾏｷ ﾗHﾃWﾆデ┞ ﾐ; 
┗ｴﾗSﾐ┠Iｴ ﾏｹゲデWIｴ ふ┌┣ヮ└ゲﾗHWﾐｹ ﾏﾗゲデﾐｹIｴ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹが Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ジｷヴﾗﾆY 
ヮギWIｴﾗS┞ ﾐ;S ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹが ┌ﾏ[ﾉY ヮヴﾗゲデ┌ヮ┞ ヮﾗS ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ;ヮﾗSくぶく T;デﾗ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷﾆ; ゲW ┎┣IW Sﾗデ┠ﾆ= デ;ﾆY ﾃｷ┥ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠Iｴ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹが ﾆSW ﾃW ヮﾗSヮﾗギWﾐｹ ﾏｷｪヴ;Lﾐｹ ヮヴﾗヮ┌ゲデﾐﾗゲデｷ ヴﾗ┗ﾐ[┥ ┥=Sﾗ┌Iｹが ﾃ;ﾆ ┣ 
ｴﾉWSｷゲﾆ; ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞が デ;ﾆ HW┣ヮWLﾐﾗゲデｷ ふゲデギWデ ┗ﾗ┣ｷSﾉ; ゲW ┣┗[ギｹぶく F┌ﾐﾆLﾐﾗゲデ 
ÚSES H┞ ﾏ[ﾉ; H┠デ ┣;Iｴﾗ┗=ﾐ;く 
 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく  
Tato problematika je 

reflekデﾗ┗=ﾐ; ﾃ;ﾆ 
v ヴ=ﾏIｷ ゲ;ﾏﾗデﾐYｴﾗ 
V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ SEA (viz 

kap. 6 a 10 

V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹぶ, tak 

v ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ SﾉW よ ヴヵｷ 
┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヱヴっヱΓΓヲ Hくが 
┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ 
ヮギWSヮｷゲ└ ふﾐ;デ┌ヴﾗ┗Y 
ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹぶ. 
Problematika migrace a 

fragmentace krajiny 

H┌SW ┣ﾗｴﾉWSﾒﾗ┗=ﾐ; ヮギｷ 
┗┞ﾏW┣ﾗ┗=ﾐｹ ; ヮギｹヮヴ;┗[ 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└く   

10.2 Vﾉｷ┗ ﾐ; ┗┠ゲﾆ┞デ ┥ｷ┗ﾗLｷIｴ└が ヴﾗゲデﾉｷﾐ ; ゲデ;ﾐﾗ┗ｷジデ[ 

J;ﾆﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIﾆY ゲW ﾃW┗ｹ ┌┥ ゲ;ﾏﾗデﾐY ヴW;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ヮヴ=IWが ﾆデWヴY ﾏﾗｴﾗ┌ 
ﾐWｪ;デｷ┗ﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐｷデ ┎デﾗLｷジデ[ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ Sヴ┌ｴ└ ┥ｷ┗ﾗLｷIｴ└が ;ド ﾃｷ┥ ヮギｹﾏ┠ﾏ 
ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ふゲﾆヴ┠┗ﾆ; ┣Wﾏｷﾐ┞が ﾆ=IWﾐｹ dost┌ヮﾐ┠Iｴ ; ｴﾐｹ┣SﾐｹIｴ SギW┗ｷﾐが 
ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹ デﾗﾆ;ﾐｷジデ[ ;ヮﾗSくぶ Lｷ ﾐWヮギｹﾏﾗが ﾐ;ヮギく ｴﾉ┌ﾆWﾏ ゲデ;┗WHﾐｹIｴ ゲデヴﾗﾃ└く 
Pﾗ┣Wﾏﾐｹ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ヮギWSゲデ;┗┌ﾃｹ ヮヴﾗ ﾐ[ﾆデWヴY Sヴ┌ｴ┞ ┥ｷ┗ﾗLｷIｴ└ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐﾗ┌ 
H;ヴｷYヴ┌ ふ┗ｷ┣ ┗┠ジWぶ ; ヮヴﾗ┗ﾗ┣ ﾐ; ﾐｷIｴ ヮギｷﾐ=ジｹ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐY ヴｷ┣ｷﾆﾗ ゲデギWデ┌く DﾗIｴ=┣ｹ 
ヴﾗ┗ﾐ[┥ ﾆW ┣ﾐWLｷジデ[ﾐｹ ﾗ┗┣S┌ジｹが ゲ┗[デWﾉﾐYﾏ┌ ┣ﾐWLｷジデ[ﾐｹ, ┣┗┠ジWﾐｹ ｴﾉ┌ﾆﾗ┗Y ┣=デ[┥W 
; ┗ｷHヴ;Iｹ ┗ SﾗデLWﾐYﾏ ┎┣Wﾏｹく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐ┞ ﾏﾗｴﾗ┌ H┠デ ヴﾗ┗ﾐ[┥ IWﾐﾐ= ヴﾗゲデﾉｷﾐﾐ= 
ゲデ;ﾐﾗ┗ｷジデ[が ; デﾗ ﾐWﾃWﾐ ﾃWﾃｷIｴ ヮギｹﾏﾗ┌ ﾉｷﾆ┗ｷS;Iｹが ;ﾉW ｷ ﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S ┣=ゲ;ｴWﾏ Sﾗ 
┗ﾗSﾐｹｴﾗ ヴW┥ｷﾏ┌く Pヴﾗ ┣;ﾃｷジデ[ﾐｹ ヮヴ└ﾃW┣Sﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┣WﾏﾐｹIｴ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ┗ ┣ｷﾏﾐｹIｴ 
ﾏ[ゲｹIｹIｴ ﾃゲﾗ┌ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐ┞ ヮﾗゲ┞ヮﾗ┗Y ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞が ┣ ﾐｷIｴ┥ ┣WﾃﾏYﾐ; デ┞ IｴWﾏｷIﾆY 
ﾏﾗｴﾗ┌ ﾐWｪ;デｷ┗ﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐｷデ ﾗﾆﾗﾉﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹく Dﾗヮヴ;┗ﾐｹ IWゲデ┞ ﾏﾗｴﾗ┌ ヴﾗ┗ﾐ[┥ 
ヮギWSゲデ;┗ﾗ┗;デ ﾃWSWﾐ ┣W ┣ヮ└ゲﾗH└ ジｹギWﾐｹ ﾐWヮ└┗ﾗSﾐｹIｴ ; ｷﾐ┗;┣ﾐｹIｴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏ└が 
┣WﾃﾏYﾐ; ヴﾗゲデﾉｷﾐﾐ┠Iｴ Sヴ┌ｴ└く 
)=ゲ;ｴ┞ Sﾗ ヮギｹヴﾗSﾐｹIｴ ゲデ;ﾐﾗ┗ｷジド ﾃW デギWH; ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉｷ┣ﾗ┗;デ ﾐ; ﾐW┣H┞デﾐ[ ﾐ┌デﾐYく V 
ヮギｹヮ;S[が ┥W ﾐWﾉ┣W ┌ヴLｷデ┠ ┣=ゲ;ｴ ┗┞ﾉﾗ┌Lｷデが ﾃW S└ﾉW┥ｷデY ┣;ﾃｷゲデｷデ ﾐ=ｴヴ;Sﾐｹ ﾗヮ;デギWﾐｹ ゲ 
IｹﾉWﾏ ┣ﾉWヮジWﾐｹ ゲデ;┗┌ ヮギｹヴﾗSﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ ﾐ;┗;┣┌ﾃｹIｹｴﾗ ﾐ; S;ﾐﾗ┌ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｷ 

Akcepデﾗ┗=ﾐﾗく  
Tato problematika byla 

┣L=ゲデｷ ヴWaﾉWﾆデﾗ┗=ﾐ; ﾃ;ﾆ 
v ヴ=ﾏIｷ ゲ;ﾏﾗデﾐYｴﾗ 
V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ SEA (viz 

kap. 6 a 10 

V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹぶ, tak 

v ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ SﾉW よ ヴヵｷ 
┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヱヴっヱΓΓヲ Hくが 
┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ 
ヮギWSヮｷゲ└ ふﾐ;デ┌ヴﾗ┗Y 
ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ  
Problematika ochrany 

Sヴ┌ｴﾗ┗Y ﾗIｴヴ;ﾐ┞ a 

ゲデ;ﾐﾗ┗ｷジド bude 

┣ﾗｴﾉWSﾒﾗ┗=ﾐ; ヮギｷ 
┗┞ﾏW┣ﾗ┗=ﾐｹ ; ヮギｹヮヴ;┗[ 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└が ; 
デﾗ ヮギWSW┗ジｹﾏ ┗ ヴ=ﾏIｷ 
procesu EIAが ヮギｹヮ;Sﾐ[ ｷ 
v ヴ=ﾏIｷ HｷﾗﾉﾗｪｷIﾆYｴﾗ 
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ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ SﾉW よ ヶΑ 
┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヱヴっヱΓΓヲ Hくが 
┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ 
ヮギWSヮｷゲ└.   

10.3 Dﾗヮヴﾗ┗ﾗSﾐ= ┣WﾉWﾒ 

Z pohledu ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギｹヴﾗS┞ ; ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ ﾃW ┣=ゲ;Sﾐｹ ﾗHﾐﾗ┗; Lｷ ┗┞デ┗=ギWﾐｹ a┌ﾐﾆLﾐｹIｴ 
┗WｪWデ;LﾐｹIｴ ヮヴ┌ｴ└ Sﾗヮヴﾗ┗ﾗSﾐY ┣WﾉWﾐ[ ﾆﾗﾉWﾏ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ﾏｷﾏﾗ 
ﾉWゲく Pヴ┌ｴ┞ H┞ ﾏ[ﾉ┞ ﾏｹデ Sﾗゲデ;デWLﾐﾗ┌ ジｹギﾆ┌が ;H┞ ┌ﾏﾗ┥ﾒﾗ┗;ﾉ┞ ┗┠ゲ;SH┞ ; 
Sﾗヮ[ゲデﾗ┗=ﾐｹ ゲデヴﾗﾏﾗ┗Y ┣WﾉWﾐ[ ; ﾐWSﾗIｴ=┣Wﾉﾗ ﾆ ﾃWﾃｹﾏ┌ ﾐ=ゲﾉWSﾐYﾏ┌ 
ヮﾗジﾆﾗ┣ﾗ┗=ﾐｹ ヮギｷ ┎Sヴ┥H[ ゲｷﾉﾐｷLﾐｹIｴ ヮギｹﾆﾗヮ└ ; ヮギｷ ﾗHｴﾗゲヮﾗS;ギﾗ┗=ﾐｹ ゲﾗ┌ゲWSｹIｹIｴ 
┣Wﾏ[S[ﾉゲﾆ┠Iｴ ヮﾗ┣Wﾏﾆ└が デ┣ﾐく ヵ - ヱO ﾏが SﾉW デ┞ヮ┌ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ; ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ 
ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ┞く D└ﾉW┥ｷデY ﾃW ヴﾗ┗ﾐ[┥ ┣;ﾃｷジデ[ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐY ┎Sヴ┥H┞ ゲデ=┗;ﾃｹIｹ a┌ﾐﾆLﾐｹ ┣WﾉWﾐ[ 
ﾆﾗﾉWﾏ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹが ;H┞ ゲW ┣;Hヴ=ﾐｷﾉﾗ ヮﾗジﾆﾗ┣ﾗ┗=ﾐｹ a┌ﾐﾆLﾐｹIｴ ゲデヴﾗﾏ└ 
ﾐWﾗSHﾗヴﾐ┠ﾏ ﾗギW┣Wﾏ. 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
T;デﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷﾆ; ﾐWﾐｹ 
v ヴ=ﾏIｷ ﾆﾗﾐIWヮIW 
ヮギｹﾏﾗ ギWジWﾐ;が ゲﾗ┌┗ｷゲｹ 
ヮギWSW┗ジｹﾏ ゲ ┎Sヴ┥Hﾗ┌ 
ヮﾗ┣WﾏﾐｹIｴ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ 
; ﾃWﾃｷIｴ ﾗﾆﾗﾉｹく  
PﾉﾗIｴ┞ ヮヴﾗ ┣WﾉWﾒ ヮﾗSYﾉ 
ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ┌ ﾐﾗ┗┠Iｴ 
ゲデ;┗WH H┞ ﾏ[ﾉ┞ H┠デ 
ギWジWﾐ┞ ┗ ヴ=ﾏIｷ ヮヴﾗIWゲ┌ 
EIAが ｴﾗSﾐﾗデｹIｹｴﾗ 
ﾐ;┗ヴ┥WﾐY ┣=ﾏ[ヴ┞. 

Dﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹ H┞ﾉﾗ 
Sﾗヮﾉﾐ[ﾐﾗ Sﾗ ﾆ;ヮく ヱヰ 
V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ, na str. 

125. 

10.4 Dﾗヮヴ;┗; ┗ Iｷデﾉｷ┗┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴ 

Cｷデﾉｷ┗┠ﾏｷ ﾗHﾉ;ゲデﾏｷ ﾃゲﾗ┌ ヮﾗSﾉW ﾆﾗﾐIWヮIW ﾏ┞ジﾉWﾐ┞ ﾗHﾉ;ゲデｷ ゲ ﾐｷ┥ジｹ ｴ┌ゲデﾗデﾗ┌ 
ﾗゲｹSﾉWﾐｹが ﾆデWヴY ﾏ;ﾃｹ ┗┞ゲﾗﾆﾗ┌ WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆﾗ┌ ｴﾗSﾐﾗデ┌ ; ヮﾉﾐｹ a┌ﾐﾆIｷ ﾃ=Sヴﾗ┗┠Iｴ 
┎┣Wﾏｹ ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆY ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ┎┣Wﾏｹが ; ┣=ヴﾗ┗Wﾒ ﾃゲﾗ┌ ゲｷﾉﾐ[ ;デヴ;ﾆデｷ┗ﾐｹ 
ヮヴﾗ IWゲデﾗ┗ﾐｹ ヴ┌Iｴが ﾆデWヴ┠ ┗ ┌ヴLｷデ┠Iｴ ﾗHSﾗHｹIｴ ｪWﾐWヴ┌ﾃW ゲｷﾉﾐY Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ 
ｷﾐデWﾐ┣ｷデ┞が ┣WﾃﾏYﾐ; IADが Iﾗ┥ ﾃW ｴヴﾗ┣Hﾗ┌ ヮヴﾗ WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆﾗ┌ ｷ ﾆヴ;ﾃｷﾐ=ギskou 

ｴﾗSﾐﾗデ┌ デ[Iｴデﾗ ﾗHﾉ;ゲデｹく MW┣ｷ ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ= ﾗヮ;デギWﾐｹ ヮ;デギｹ ｴﾉWS=ﾐｹ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗ﾐｹIｴ 
┣ヮ└ゲﾗH└ ギWジWﾐｹ ヴWﾆヴW;Lﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┞ ┗ WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆ┞ Iｷデﾉｷ┗┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴく 
PギWSﾉﾗ┥Wﾐ= ﾆﾗﾐIWヮIW ﾗ┗ジWﾏ ﾐWヮギｷヮﾗ┌ジデｹが ﾃ;ﾆﾗ S;ﾉジｹ ﾏﾗ┥ﾐﾗ┌ ┗;ヴｷ;ﾐデ┌が 
ﾆﾗﾏヮﾉWデﾐｹ ﾗﾏW┣ﾗ┗=ﾐｹ Sﾗヮヴ;┗┞ ┗ WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆ┞ Iｷデﾉｷ┗┠Iｴ ﾗHﾉ;ゲデWIｴが Iﾗ┥ se v 

┌ヴLｷデ┠Iｴ ゲｷデ┌;IｹIｴ ﾏ└┥W ゲデ=デ ﾃWSｷﾐ┠ﾏ ギWジWﾐｹﾏ ヮギWデｹ┥Wﾐｹ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ﾉﾗﾆ;ﾉｷデく 
 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく  
PギW┗=┥ﾐ= L=ゲデ 
ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ┠Iｴ ┣=ﾏ[ヴ└ ﾃW 
ﾉﾗﾆ;ﾉｷ┣ﾗ┗=ﾐ; ﾏｷﾏﾗ 
WﾆﾗﾉﾗｪｷIﾆ┞ Iｷデﾉｷ┗Y 
oblasti.   

V ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ヮギｹヮ;SWIｴ 
bylo v ヴ=ﾏIｷ ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ 
┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐﾗ ﾐ; ﾏﾗ┥ﾐY 
ゲデギWデ┞く  
T[ﾏ H┞ ﾏ[ﾉﾗ H┠デ 
ヮギWSIｴ=┣Wﾐﾗ ┗ ヴ=ﾏIｷ 
ヮギｹヮヴ;┗┞ ÚPD ; 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ┣=ﾏ[ヴ└く 
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10.5 Vﾉｷ┗ ﾐ; ﾆヴ;ﾃｷﾐﾐ┠ ヴ=┣ 

Dﾗヮヴ;┗ﾐｹ ゲデ;┗H┞ ﾏﾗｴﾗ┌ ┗WSﾉW ヮギｹヴﾗS┞ ﾐWｪ;デｷ┗ﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐｷデ ヴﾗ┗ﾐ[┥ ﾆヴ;ﾃｷﾐ┌が 
ﾐ;ヮギく ﾐW┗ｴﾗSﾐ┠ﾏ ゲｷデ┌ﾗ┗=ﾐｹﾏ Lｷ ゲ┗┠ﾏ ┗┣ｴﾉWSWﾏ ふﾏﾗゲデﾐｹ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIWが 
Sﾗヮヴﾗ┗ﾗSﾐY H┌Sﾗ┗┞ ;ヮﾗSくぶく M└┥W ヴﾗ┗ﾐ[┥ SﾗIｴ=┣Wデ ﾆ ｷﾐS┌ﾆIｷ S;ﾉジｹ ┗┠ゲデ;┗H┞が 
Iﾗ┥ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾒ┌ﾃW ┌ヴH;ﾐｷ┣;Iｷ ┗ﾗﾉﾐY ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞く 
Cｴ;ヴ;ﾆデWヴ ゲデ=┗;ﾃｹIｹ ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞ H┞ ﾏ[ﾉ H┠デ ヴWゲヮWﾆデﾗ┗=ﾐ ; ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW H┞ ﾏ[ﾉ┞ H┠デ 
┗WSWﾐ┞ デ;ﾆが ;H┞ ﾐWﾐ;ヴ┌ジﾗ┗;ﾉ┞ IWﾐﾐY ヮﾗｴﾉWSﾗ┗[ W┝ヮﾗﾐﾗ┗;ﾐY ヮ;ヴデｷW ┗ ┎┣Wﾏｹく 
JWSﾐﾗ┌ ┣ ヮヴｷﾗヴｷデ ┗┠ゲデ;┗H┞ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ H┞ ﾏ[ﾉﾗ H┠デ ﾃWﾃｷIｴ ┣;LﾉWﾐ[ﾐｹ Sﾗ ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞が 
ﾐ;ヮギく ヮﾗﾏﾗIｹ ┣WﾉWﾐ[ ふゲデヴﾗﾏﾗギ;Sｹが ヮ=ゲ┞ ┣WﾉWﾐ[が ┣WﾉWﾐY ゲデ[ﾐ┞ ;ヮﾗSくぶ Lｷ 
┌ヮﾉ;デﾐ[ﾐｹﾏ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹIｴ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ゲ S└ヴ;┣Wﾏ ﾐ; ┣;Iｴﾗ┗=ﾐｹ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷIﾆ┠Iｴ 
┗┣デ;ｴ└ ┗ ﾆヴ;ﾃｷﾐ[く 
 

AﾆIWヮデﾗ┗=no. 

Pﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ 
Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ ゲデ;┗WH ﾃW 
ゲデ;ﾐS;ヴSﾐｹ ゲﾗ┌L=ゲデｹ 
ヮヴﾗIWゲ┌ SEA ヮギｷ 
┗┞ﾏW┣ﾗ┗=ﾐｹ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ 
ﾆﾗヴｷSﾗヴ└ ┗ ヴ=ﾏIｷ 
┎┣Wﾏﾐｹｴﾗ ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐｹ 
ふｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗ﾉｷ┗└ ÚPD 
ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹぶ a 

デ;ﾆY ┗ ヴ=ﾏIｷ ヮヴﾗIWゲ┌ 
EIA ヮギｷ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ 
┗ｴﾗSﾐ┠Iｴ ┗;ヴｷ;ﾐデ ; 
ヮﾗSﾗH┞ ┣=ﾏ[ヴ┌く  
BuSW ┣ﾗｴﾉWSﾒﾗ┗=ﾐﾗ 
v ヴ=ﾏIｷ ヮギｹヮヴ;┗┞ ÚPD ; 
procesu EIA. 

 

10.6 Vﾉｷ┗ ﾐ; ｴ┞SヴﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ ヴW┥ｷﾏ 

RW;ﾉｷ┣;IW Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ ゲデ;┗WH ﾏ└┥W ﾏｹデ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ｴ┞SヴﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ ヴW┥ｷﾏ 
┗ SﾗデLWﾐYﾏ ┎┣Wﾏｹく V┠ゲデ;┗Hﾗ┌ ┗ ┎SﾗﾉﾐｹIｴ ﾐｷ┗=Iｴ ; ヮﾗSﾏ=LWﾐ┠Iｴ ┎┣WﾏｹIｴ 
ﾏ└┥W Sﾗﾃｹデ ﾆ ┣=ゲ;ｴ┌ Sﾗ ┗ﾗSﾐｹｴﾗ ヴW┥ｷﾏ┌ Lｷ SﾗﾆﾗﾐIW ヮギｹﾏﾗ ﾆ ﾗS┗ﾗSﾐ[ﾐｹく 
VﾗSﾐｹ ヴW┥ｷﾏ ﾏ└┥W ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐｷデ ヴﾗ┗ﾐ[┥ ┎ヮヴ;┗; ﾆﾗヴ┞デ ; HギWｴ└ デﾗﾆ└ ﾐWHﾗ ┎SﾗﾉﾐｹIｴ 
ﾐｷ┗ ; デﾗ ｷ ﾐ;ヮギく ┗ ゲﾗ┌┗ｷゲﾉﾗゲデｷ ゲ ┗┠ゲデ;┗Hﾗ┌ ﾏﾗゲデﾐｹIｴ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹく V┠ゲデ;┗H; 
ヴﾗ┣ﾉWｴﾉWﾃジｹIｴ Sﾗヮヴ;┗ﾐｹIｴ ゲデ;┗WH ふﾐ;ヮギく ヮ;ヴﾆﾗ┗ｷジドぶ ﾏ└┥W ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐｷデ ヴWデWﾐLﾐｹ 
ゲIｴﾗヮﾐﾗゲデ ﾆヴ;ﾃｷﾐ┞く Tﾗﾆ┞ ﾏﾗｴﾗ┌ H┠デ ┣ﾐWLｷジデ[ﾐ┞ ゲヴ=┥ﾆﾗ┗┠ﾏｷ ┗ﾗS;ﾏｷ 
ﾗS┗=S[ﾐ┠ﾏｷ ┣ デ[ﾉWゲ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹが ﾆデWヴY ﾏﾗｴﾗ┌ ﾗHゲ;ｴﾗ┗;デ ┌ﾐｷﾆﾉY ヮﾗｴﾗﾐﾐY 
ｴﾏﾗデ┞ Lｷ ヮﾗゲ┞ヮﾗ┗Y ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐY ┗ ヴ=ﾏIｷ ┣ｷﾏﾐｹ ┎Sヴ┥H┞く 

AﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
Vﾉｷ┗┞ ﾐ; ┗ﾗSﾐｹ ヴW┥ｷﾏ 
ﾃゲﾗ┌ ゲデ;ﾐS;ヴSﾐ[ ギWジWﾐ┞ 
v ヴ=ﾏIｷ ヮヴﾗIWゲ┌ SEA ﾐ; 
┎ヴﾗ┗ﾐｷ ÚPD ; ┗ ヴ=ﾏIｷ 
ヮヴﾗIWゲ┌ EIA ヮギｷ 
ヮギｹヮヴ;┗[ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹｴﾗ 
┣=ﾏ[ヴ┌. Tato 

problematika byla 

zohledﾐ[ﾐ; デ;ﾆY 
v ヴ=ﾏIｷ V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ 
koncepce (viz kap. 10 

V┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ, str. 126). 

11. 
M[ゲデゲﾆ┠ ┎ギ;S NWヮﾗﾏ┌ﾆ 

Vﾉ;Sｷﾏｹヴ Vﾗﾆ┌ヴﾆ;が ﾏｹゲデﾗゲデ;ヴﾗゲデ; 

 

M[ゲデﾗ NWヮﾗﾏ┌ﾆ ﾐWゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｹ ゲW ┣ﾏ[ﾐﾗ┌ ﾆ;デWｪﾗヴｷW ゲｷﾉﾐｷIW IIっヱΓヱ ┗ ┎ゲWﾆ┌ NWヮﾗﾏ┌ﾆ-

Sデ;ヴ┠ Sﾏﾗﾉｷ┗WI ﾐ; ゲｷﾉﾐｷIｷ IIIく デギｹS┞が ;ﾐｷ ゲ ヮギWﾉﾗ┥ﾆﾗ┌ デY┥W ゲｷﾉﾐｷIW ┗ ┎ゲWﾆ┌ NWヮﾗﾏ┌ﾆ-

Žｷﾐﾆﾗ┗┞ Sﾗ デヴ;ゲ┞ Žｷﾐﾆﾗ┗┞-Kﾗﾆﾗギﾗ┗が ﾐWHﾗド デ;デﾗ ┣ﾏ[ﾐ; ┣ﾐ;ﾏWﾐ= a;ﾆデｷIﾆY ┣ヴ┌ジWﾐｹ 
silnice II/191 Klatovy-Rﾗ┥ﾏｷデ=ﾉ ヮく TギWﾏジｹﾐWﾏく T;デﾗ ゲｷﾉﾐｷIW IIく デギｹS┞ ヮギWSゲデ;┗┌ﾃW 
ヮギｹﾏﾗ┌ ゲヮﾗﾃﾐｷIｷ S┗ﾗ┌ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠Iｴ ﾗﾆヴWゲﾐｹIｴ ﾏ[ゲデ Kﾉ;デﾗ┗┞ ; PギｹHヴ;ﾏく S ﾗｴﾉWSWﾏ ﾐ; 
ﾃWﾃｷIｴ ヮﾗﾉﾗｴ┌ ﾃW ┣=ヴﾗ┗Wﾒ ﾏW┣ｷﾆヴ;ﾃゲﾆﾗ┌ ゲヮﾗﾃﾐｷIｹ S┗ﾗ┌ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹIｴ IWﾐデWヴが ﾉW┥ｹIｹIｴ 
ﾗ┗ジWﾏ ┗ ヮWヴｷaWヴﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ゲ┗┠Iｴ ﾆヴ;ﾃ└ ふSデギWSﾗLWゲﾆYｴﾗ ; Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗぶが Lｹﾏ┥ ┗┞┗;┥┌ﾃW 
ﾃｷゲデﾗ┌ ;┥ ヮギｹﾉｷジﾐﾗ┌ IWﾐデヴ;ﾉｷ┣;Iｷ ﾗHﾗ┌ ﾆヴ;ﾃ└が ┗ ﾐｷIｴ┥ ﾃW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾐｹ Pﾉ┣Wﾒ ; Pヴ;ｴ; ; 
ﾗゲデ;デﾐｹ ゲｹSﾉ; ﾐWﾏﾗｴﾗ┌ ﾆヴ;ﾃゲﾆYﾏ┌ ﾏ[ゲデ┌ ┣S;ﾉWﾆ; ﾆﾗﾐﾆ┌ヴﾗ┗;デく E┝ｷゲデWﾐIW デYデﾗ ゲｷﾉﾐｷIW 
ﾃ;ﾆﾗ┥デﾗ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW IIく デギｹS┞ デWS┞ ┗┠ヴ;┣ﾐ[ ヮﾗゲｷﾉ┌ﾃW Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ゲヮﾗﾃWﾐｹ ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾗHﾗ┌ 
ﾆヴ;ﾃ└く HｷゲデﾗヴｷIﾆ┞ ﾃSW ﾗ ゲデ;ヴﾗ┌ IWゲデ┌ ┣ Pヴ;ｴ┞ Sﾗ Kﾉ;デﾗ┗ ; S=ﾉW Sﾗ B;┗ﾗヴゲﾆ;く 
Sﾆ┌デWLﾐﾗゲデが ┥W デ;デﾗ IWゲデ; ┗WSW ヮギWゲ ﾏ[ゲデﾗ NWヮﾗﾏ┌ﾆが ヮﾗゲｷﾉ┌ﾃW ｷ ﾃWｴﾗ ┗┠┣ﾐ;ﾏ ﾃ;ﾆﾗ 
ﾉﾗﾆ=ﾉﾐｹｴﾗ ゲデギWSｷゲﾆ; ふゲｹSﾉ; ORPぶく N;┗ヴｴ┌ﾃWﾏW ヮヴﾗデﾗ ┣;Iｴﾗ┗;デ ゲｷﾉﾐｷIｷ II/191. 

Pﾗ┌┣W Sﾗヮﾗヴ┌L┌ﾃWﾏW ┌ヮヴ;┗ｷデ ﾃWﾃｹ デヴ;ゲ┌ ┗ ﾆ;デ;ゲデヴ┌ ﾏ[ゲデ; NWヮﾗﾏ┌ﾆが デ;ﾆ ;H┞ H┞ﾉ; ┗ 
ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ヮﾉ;デﾐ┠ﾏ ┎┣Wﾏﾐｹﾏ ヮﾉ=ﾐWﾏ NWヮﾗﾏ┌ﾆが ﾆデWヴ┠ Sﾗヮﾗヴ┌L┌ﾃW H┌Sﾗ┌Iｹ ヮギWﾉﾗ┥Wﾐｹ 
デYデﾗ ゲｷﾉﾐｷIW ﾏｷﾏﾗ ｷﾐデヴ;┗ｷﾉ=ﾐ ゲｹSﾉ; - ; デﾗ デ;ﾆが ┥W ﾗS ﾆギｷ┥ﾗ┗;デﾆ┞ ゲW ゲｷﾉﾐｷIｹ IIっヲンヰ ふ┌ 
Borku) by silnice II/191 vedla v デヴ;ゲW ﾏW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ゲｷﾉﾐｷIW Iっヲヰ ;┥ ﾆ ﾐﾗ┗[ 
┗┞H┌Sﾗ┗;ﾐYﾏ┌ ふヮﾉ=ﾐﾗ┗;ﾐYﾏ┌ぶ ゲﾃW┣S┌ ヮギWS TギWHLｷIWﾏｷ ふ┗ｷ┣ ﾐﾗ┗[ ヮﾗギｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ ÚP 
TギWHLｷIWぶく OSデ┌S H┞ ゲｷﾉﾐｷIW IIっヱΓヱ S=ﾉW ┗WSﾉ; ┗ デヴ;ゲW ゲデ=┗;ﾃｹIｹ ゲｷﾉﾐｷIW IIIっヱΓヱヱヴ ;┥ ﾆ 
ヮギｷヮヴ;┗ﾗ┗;ﾐYﾏ┌ ﾏ;ﾉYﾏ┌ ﾗHIｴ┗;デ┌ D┗ﾗヴIW ふヮギｷ┗;S[Lｷ ﾆ ヮヴ└ﾏ┞ゲﾉﾗ┗Y ┣ﾙﾐ[ ┗W D┗ﾗヴIｷ 

NeaﾆIWヮデﾗ┗=ﾐﾗく 
SヮﾗﾃWﾐｹ Kﾉ;デﾗ┗┞ に 

Nepom┌ﾆ ゲｷﾉﾐｷIｹ IIっヱΓヱ 
ﾆﾗﾐIWヮIW ┣;Iｴﾗ┗=┗= 
pouze s drobnou 

┣ﾏ[ﾐﾗ┌ ┗ oblasti 

Žｷﾐﾆﾗ┗く N;┗ヴ┥Wﾐﾗ┌ 
┣ﾏ[ﾐﾗ┌ ゲW ﾗSゲデヴ;ﾐｹ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIﾆY ┗WSWﾐｹ 
silnice II/191 

┣;ゲデ;┗[ﾐ┠ﾏ ┎┣Wﾏｹﾏ 
Žｷﾐﾆﾗ┗ ヮﾗSYﾉ ヴ┞Hﾐｹﾆ; 
L;H┌ドく )ﾏ[ﾐ; ﾃW 
v souladu s ┎┣Wﾏﾐｹﾏ 
ヮﾉ=ﾐWﾏ ﾏ[ゲデ┞ゲW 
Žｷﾐﾆﾗ┗┞く 
DｹﾉLｹ ヮヴﾗSﾉﾗ┌┥Wﾐｹ デヴ;ゲ┞ 
(cca o 1 km) bude 

ﾆﾗﾏヮWﾐ┣ﾗ┗=ﾐﾗ S;ﾉジｹﾏｷ 
ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ┠ﾏｷ ┎ヮヴ;┗;ﾏｷ 
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- ┗ｷ┣ ヱく ┣ﾏ[ﾐ; ÚP NWヮﾗﾏ┌ﾆぶ ; S=ﾉW ┌ﾉｷIｹ Pヴ└ﾏ┞ゲﾉﾗ┗ﾗ┌ ;┥ ﾆ ｴヴ;ﾐｷIｷ ゲ ﾗHIｹ VヴLWﾒく 
Pﾗデﾗﾏ H┞ ﾃｷ┥ ヮﾗﾆヴ;Lﾗ┗;ﾉ; ┗ ヮ└┗ﾗSﾐｹ デヴ;ゲW IIっヱΓヱく Sデ=┗;ﾃｹIｹ ゲｷﾉﾐｷIW IIっヱΓヱ ┗ ﾆく┎く D┗ﾗヴWI 
; NWヮﾗﾏ┌ﾆ ふｷﾐデヴ;┗ｷﾉ=ﾐぶ H┞ H┞ﾉ; ヮギW┗WSWﾐ; ﾐ; ﾏｹゲデﾐｹ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｷが Iﾗ┥ ┌ﾏﾗ┥ﾐｹ 
H┌Sﾗ┌Iｹ HW┣ヮヴﾗHﾉYﾏﾗ┗┠ ヴﾗ┣┗ﾗﾃ ﾉﾗﾆ;ﾉｷデ┞ ﾏW┣ｷ ゲｹSﾉｷジデ[ﾏ N; VｷﾐｷIｷ ; D┗ﾗヴIWﾏが ┗LWデﾐ[ 
ﾏ[ゲデﾗデ┗ﾗヴﾐYｴﾗ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┌ ┣=ゲデ;┗H┞ デﾗｴﾗデﾗ ┎┣Wﾏｹ ふ┗ﾃW┣S┞ ﾐ; ヮﾗ┣Wﾏﾆ┞が IｴﾗSﾐｹﾆ┞が 
ヮギWIｴﾗS┞が ｴ┌ゲデﾗデ; ┣=ゲデ;┗H┞ ;デヮくぶく 

silnice II/191. 

Sﾗ┌┗ｷゲﾉY ゲヮﾗﾃWﾐｹ 
Nepomuk に PギｹHヴ;ﾏ 
ゲｷﾉﾐｷIｹ IIっヱΓヱ ﾐWW┝ｷゲデ┌ﾃW 
ani v ゲﾗ┌L;ゲﾐY SﾗH[ 
(silnice II/191 je 

v ┎ゲWﾆ┌ Dﾗ┥ｷIW に 

R;SﾗジｷIW ヮギWヴ┌ジWﾐ;ぶ ; 
Sﾗゲデ;┗H; Iｴ┞H[ﾃｹIｹｴﾗ 
┎ゲWﾆ┌ ﾐWﾐｹ ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐ;く 
Šｹギﾆﾗ┗Y ┌ゲヮﾗギ=S=ﾐｹ ;ﾐｷ 
ゲﾏ[ヴﾗ┗Y ┗WSWﾐｹ 
ゲデ=┗;ﾃｹIｹIｴ ┎ゲWﾆ└ ゲｷﾉﾐｷIW 
II/191 mezi 

NWヮﾗﾏ┌ﾆWﾏ ; ｴヴ;ﾐｷIｹ 
ﾆヴ;ﾃW ﾐWﾗSヮﾗ┗ｹS= 
ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ﾏ ﾐ; ゲｷﾉﾐｷIW 
IIく デギｹS┞く MW┣ｷ Sデ;ヴ┠ﾏ 
Smolivcem a 

Rﾗ┥ﾏｷデ=ﾉWﾏ ヮﾗS 
TギWﾏジｹﾐWﾏ ふﾃｷ┥ ﾐ; 
┎┣Wﾏｹ SデギWSﾗLWゲﾆYｴﾗ 
kraje) silnice II/191 

ﾐ;┗ｹI ヮヴﾗIｴ=┣ｹ ┎┣Wﾏｹﾏ 
CHKO Brdy. 

 


