Doplňující údaje:

0

15.09.2004

1.vydání

RNDr. Bc. Bosák
oprávněná soba

-

Mgr. Šendová
vedoucí oddělení

PhDr. Bosáková
jednatel

Rev.

Datum revize

Popis

Vypracoval

Kreslil

Kontroloval

Schválil

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Souprava:

Zhotovitel:

Ecological Consulting, spol. s r.o.
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166, fax: 585 203 169
e-mail: ecological@ecological.cz
Projekt:

Silnice I/11– Hrádek – průtah

Číslo
projektu:
VP (HIP):

RNDr. Bc. Bosák

Stupeň:

Oznámení EIA

KÚ:Moravskoslezského kraje

Datum:

15.09.2004

Obsah:

Archiv:

E 027/2004

Formát:

-

Měřítko:

-

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí

Část:

Příloha:

-

-

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zpracovatel: RNDr. Bc. Jaroslav Bosák
číslo osvědčení odborné způsobilosti 14563/1610/OPVŽP/97
Ecological Consulting, spol. s r.o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

září 2004

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:
1.- 10. výtisk, 1. – 2. digitální verze: Ředitelství silnic a dálnic ČR
0. výtisk: Ecological Consulting, spol.s r.o.
2
Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Řešitelský kolektiv:
RNDr. Bc. Jaroslav BOSÁK – zodpovědný řešitel
oprávněná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí, číslo osvědčení odborné
způsobilosti 14563/1610/OPVŽP/97

Ing. Miroslav KONUPČÍK – ložisková geologie
Odborně způsobilá osoba k projekci, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru
ložisková geologie– rozhodnutí ministerstva životního prostředí č.j.361/660/15622/03 ze dne
4.12.2003

Prof. MUDr. Jaroslav KOTULÁN, CSc. – vlivy na zdraví obyvatel

Ing. Petr VEJRAŽKA – Inženýrský ateliér PPÚ Babtie, spol. s r.o. – hluková studie

3
Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Úvod
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění
zákona č. 96/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a svým rozsahem odpovídá příloze č.3 výše
uvedeného zákona.
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Silnice I/11 – Hrádek –
průtah“ splňuje kriterium stanovené v zákoně č. 100/2001 Sb., Příloha č.1, Kategorie II, bod
9.1 Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii 1)
nebo místních komunikací o 4 a více pruzích nad 500m. Dle této přílohy tak záměr podléhá
zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je v tomto konkrétním případě Krajský
úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Svým členěním odpovídá Oznámení zákonu 100/2001 Sb., Příloha č.3. Rozsah zpracování
jednotlivých kapitol je dán významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního
prostředí stavba má.

V současnosti je obcí Hrádek vedena dvoupruhová silnice I/11 Bystřice – Návsí ve směru od
severozápadu na jihovýchod. Souběžně s touto silnicí je vedena trať Českých drah Dětmarovice
- Mosty u Jablunkova – státní hranice se Slovenskou republikou a místní komunikace. Průchod
silnice I/11 katastrem obce Hrádek je složitým dopravním problémem. Řešení silničního
obchvatu (v minulosti navržené již v několika variantách) jsou z hlediska záborů pozemků,
složitých výškových poměrů, blízkosti řeky Olše a v neposlední řadě velké finanční náročnosti
nereálná.
Českými drahami je připravována „Optimalizace železniční trati“, v rámci které má být trať
upravena pro zajištění zatižitelnosti a zvýšení rychlosti na trati do 160 km/h. Vzhledem k tomuto
velkému zásahu do železniční tratě, kdy je odstraněn svršek a část podkladních vrstev a provádí
se stavební úpravy na mostních objektech, nabízí se možnost posunout železniční trať a získat
tak dostatečný prostor pro vedení nové, čtyřpruhové komunikace. Z podnětu obce Hrádek bylo
navrženo vedení průtahu silnice I/11 společně s připravovanou přestavbou železničního
koridoru.Toto řešení předpokládá vedení trasy silnice na společném tělese s železniční tratí
s překrývajícími se ochrannými pásmy. Výhodou navrhované úpravy je snížení nároků na
zábory pozemků a zemní práce (a tím i finanční úspora) a účinnější ochrana okolní zástavby
před hlukovou zátěží od obou druhů dopravy. Nutnou podmínkou pro realizaci uvedeného řešení
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je možnost výhledové dostavby silnice I/11 na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci
v kategorii S 22,5/100. Výškové řešení dopravního koridoru musí rovněž umožňovat zachování
příčných vazeb v území, zlepšení podjezdných výšek železničních mostů a jejich vazbu na
souběžné místní komunikace podél trati. Dalším důležitým faktorem navrhovaného řešení jsou
(v rámci možností) minimální zábory parcel v soukromém vlastnictví a demolice stavebních
objektů. Řešený úsek silnice podle zadání začíná v km cca 338,410 na vstupu do obce Hrádek a
končí na výstupu z obce, kde bude navazovat na stavbu přeložky silnice I/11 Jablunkov obchvat.
Celková délka řešeného úseku je 3230 m.
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A. Údaje o oznamovateli

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

IČ:

65993390

Sídlo:

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jiří Juza, tel 549 131 111

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor výstavby a technický Brno, Šumavská 33,
612 54 Brno
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B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru

Silnice I/11 - Hrádek - průtah
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaným záměrem je výstavba silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v souběhu se železničním
koridorem na společném tělese. Záměr vyvolá přeložku místní obslužné komunikace za
železniční tratí – kategorie MOK 4,5/30. Stávající silnice I/11 ve stejné trase bude převedena do
kategorie místních komunikací MS 9/50 s úpravou napojení na novou silnici I/11 v začátku a
konci úseku. Realizace mostních staveb (mosty,propustky,podchody) a inženýrských sítí
nutných pro I. etapu výstavby.

Posuzovaný záměr musí ze všech hledisek, tedy i vlivů na životní prostředí umožnit budoucí II.
etapu výstavby, se kterou se uvažuje v horizontu roku 2030. II. etapa představuje rozšíření
silnice I/11 na kategorii S22,5/100 - směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci. Výstavbu
nové silnice III. třídy vpravo od silnice I/11, tato silnice bude současně plnit sběrnou funkci pro
obec Hrádek, kategorie MO 8/50. Výstavbu nového chodníku pro pěší podél silnice III. třídy a
dostavbu mostních objektů a inženýrských sítí pro II.etapu.
Řešený úsek začíná v silničním km 338,410 na vstupu do obce Hrádek a končí na výstupu
z obce.

Pro jednotné určení silničních objektů, které úzce souvisí s optimalizací železničního úseku a
vytváří tak společný dopravní koridor, bude v této dokumentaci dále používáno výhradně
staničení železniční trati a sice začátek úpravy v km 300,320 a konec úpravy v km 303,590.
Celková délka řešeného úseku je 3270 m.
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B.I.3. Umístění záměru

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Hrádek

Katastrální území:

Hrádek, Bystřice nad Olší, Návsí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V současné době je

Správou železniční dopravní cesty,s.o., připravován záměr „ČD DDC,

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU DĚTMAROVICE - MOSTY U JABLUNKOVA ST. HR.“ ,
který v obci Hrádek řeší rekonstrukci kolejiště. V souvislosti s touto stavbou byl iniciován záměr
na vytvoření společného, silničního a železničního, koridoru procházejícího obcí Hrádek.
Posuzovaný záměr, předkládaný Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, řeší komplexně železniční i
silniční dopravu v průtahu obcí Hrádek a je tedy kumulací obou záměrů. V záměru je
koordinována prostorová poloha silničního a železničního tělesa s mostními objekty a koridory
inženýrských sítí. Základním předpokladem je odsun os železničních kolejí vpravo (ve směru
staničení železniční trati) až o 12,5 m od stávající polohy. Osa silnice je vedena v souběhu
s odsunutou železniční tratí v osové vzdálenosti min. 11,25 m od osy koleje č.1. Záměr
umožňuje řešit společnou protihlukovou ochranu okolní zástavby od obou druhů dopravy a
vybudováním podchodů a podjezdů se zvýší bezpečnost příčného spojení obou částí obce.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
V rámci mezinárodních dohod se Česká republika zavázala modernizovat trasy železničních
tratí na našem území z důvodu usnadnění průjezdu mezinárodních vlakových souprav. Práce na
projektu ČD - Modernizace vybraných železničních koridorů započaly v roce 1993, kdy byly
vytyčeny trasy čtyř železničních koridorů, procházejících přes území České republiky. V roce
2001 bylo přijato Vládní usnesení č. 145 o dodržení hlavního rozvojového záměru - dokončit
základní modernizaci celé dopravní infrastruktury do roku 2010. Předmětný úsek procházející
obcí Hrádek je součástí tzv. III. koridoru a plně se tak na něj vztahují výše uvedené závazky.
Průchod silnice I/11 katastrem obce Hrádek je složitým dopravním problémem. Řešení silničního
obchvatu (v minulosti navržené již v několika variantách) jsou z hlediska záborů pozemků,
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složitých výškových poměrů, blízkosti řeky Olše a v neposlední řadě velké finanční náročnosti
nereálná.
Z podnětu obce Hrádek bylo navrženo vedení průtahu silnice I/11 společně s připravovanou
optimalizací železničního koridoru. Toto řešení předpokládá vedení trasy silnice na společném
tělese s železniční tratí s překrývajícími se ochrannými pásmy. Výhodou navrhované úpravy je
snížení nároků na zábory pozemků a zemní práce (a tím i finanční úspora) a účinnější ochrana
okolní zástavby před hlukovou zátěží od obou druhů dopravy. Nutnou podmínkou pro realizaci
uvedeného řešení je možnost výhledové dostavby silnice I/11 na směrově dělenou čtyřpruhovou
komunikaci v kategorii S 22,5/100. Výškové řešení dopravního koridoru musí rovněž umožňovat
zachování příčných vazeb v území.
B.I.6.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Silniční komunikace
Záměr je rozdělen do dvou etap:
I.etapa:
Výstavba silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v souběhu se železničním koridorem na společném
tělese.
Přeložka místní obslužné komunikace za železniční tratí – kategorie MOK 4,5/30.
Stávající silnice I/11 ve stejné trase bude převedena do kategorie místních komunikací MS 9/50
s úpravou napojení na novou silnici I/11 v začátku a konci úseku.
Realizace mostních staveb a inženýrských sítí nutných pro I.etapu výstavby.
II.etapa:
S realizací se počítá kolem roku 2030
Rozšíření silnice I/11 na kategorii S22,5/100 – směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci.
Výstavba nové silnice III.třídy vlevo od silnice I/11, tato silnice bude současně plnit sběrnou
funkci pro obec Hrádek, kategorie MO 8/50.
Výstavba nového chodníku pro pěší podél silnice III.třídy.
Dostavba mostních objektů a inženýrských sítí pro II.etapu.
Úprava železniční trati
Optimalizace předmětného úseku železnice byla předmětem posouzení dle zákona č.100/2001
Sb., v etech 2003-2004. Na základě zpracované Dokumentace EIA (Ecological Consulting, spol.
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s r.o.) a jejím řádném projednání vydal se stavbou Krajský úřad Moravskoslezského kraje
souhlasné Stanovisko. V dalším textu jsou uvedeny pouze skutečnosti upřesňující záměr
společného dopravního koridoru. Jelikož modernizace trati je výrazný investiční zásah, který
zafixuje polohu kolejí na několik desítek let dopředu, je třeba uvažovat s provedením úprav
polohy koleje nejpozději při realizaci stavebních prací na koridoru zároveň s výstavbou silnice
S11,5/80 v odsunuté poloze. Vyvolané úpravy železniční trati oproti schválené Územně –
technické studii traťového úseku Dětmarovice – st.hr.S.R. zpracované SUDOP Brno v roce 2002
jsou vymezeny staničením km 300,320-303,590. Nová trasa je navržena pro rychlosti
odpovídající ÚTS. Maximální posun osy koleje činí 12,40m vpravo v km 300,990. V km 303,260303,520 je posun osy koleje o max.2,40m vlevo – v tomto úseku byl navrhován posun vlevo i
v rámci ÚTS. Výškový zdvih je navržen z důvodu zvětšení podjezdných výšek na mostech v km
300,989 a 302,365 (zdvih 1,45 resp. 1,30m). Stávající maximální podélný sklon trati nebude
překročen – 9,05o/oo je navržen v délce 930 m (stávající max.sklon je 9,6o/oo).
Pro oba výše uvedené záměry jsou společné následující objekty
Nové zemní těleso převážně v mírném násypu, lokálně v zářezu. Je uvažováno se zřízením
podkladních vrstev ze štěrkodrti a vápennou (event.vápenno-cementovou) stabilizací zemní
pláně. Odvodnění je řešeno u koleje č.2 zpevněným příkopem, u koleje č.1 převážně trativodem
ve sklonu 5-9o/oo. Tato odvodňovací zařízení jsou zaústěna do křižujících propustků. Materiál
železničního svršku je uvažován nový tvaru UIC60 na pražcích betonových bezpodkladnicových
s pružným upevněním. Kolej bude svařena jako bezstyková, bude provedeno broušení kolejnic.
Řešení dopravní obslužnosti obce umožní zrušení dvou úrovňových přejezdů v km 301,918 a
302,619, které budou nahrazeny zvětšením podjezdných výšek na mostech v km 300,989 a
302,365 a výstavbou dvou nových podchodů pro pěší v km301,454 a 301,922. Přejezdy v km
300,398 a 303,566 budou rekonstruovány.
Ve vzdálenosti min. 3,30m od osy koleje č.2 bude zřízena protihluková stěna. V souběhu s ní
bude v banketu drážní kabelová trasa.

Mostní objekty
Propustky v km300,657 a 300,806 oba kruhové, průměr 1200mm budou prodlouženy na
potřebnou délku.
Stávající šikmý železniční most o dvou otvorech v km300,989 přes místní komunikaci a vodoteč
bude nahrazen dvěma samostatnými kolmými mosty (železničním a silničním).Délka přemostění
8,5m, výška mostů 5,64m.
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Stávající rámový propustek světlosti 2m bude prodloužen pod novou silnici a posunutou
železniční trať pod úrovní místní komunikace a bude vyúsťovat za levou obslužnou komunikací.
Ve druhé etapě bude dostavěna druhá polovina silničního mostu.
Nový podchod v km301,454 spojující části obce rozdělené železniční tratí a novou silnicí I/11 je
budován v zájmu bezpečnosti chodců. Šířka podchodu je 3,0m, světlá výška 2,52m.
Vyústění vlevo je přímo na terén, vpravo přes jednoramenné schodiště šířky 2,3m.
Stávající propustek v km301,573 je kruhový, průměr 800mm a bude přestavěn pod odsunutým
kolejištěm a novou silnicí na rámový světlosti 2,00m. Vtokové a výtokové části stávajícího
propustku budou opraveny.
Stávající propustek v km301,832 je kruhový o průměru 800 mm, bude prodloužen na potřebnou
délku.
Podchod v km301,922 nahrazuje úrovňové křížení místní komunikace s železniční tratí a
umožňuje přístup na nově navržená nástupiště zastávky Hrádek ve Slezsku. Podchod má šířku
3,0m a výšku 2,52m. Schodiště mají šířku 2,3m a pro zajištění přístupu osobám se sníženou
pohyblivostí jsou vedle schodišť navrženy výtahy.
Propustek v km302,358 stávající o světlosti 2x1m bude rekonstruován na rámový 2x2m,
společný pro trať i silnici I/11. Osově bude propustek posunut mimo opěru mostu v km302,365.
Most v km302,365 přes místní komunikaci, která spojuje místní obslužnou komunikaci se silnicí
I/11 (MS 9/50). Stávající koleje budou odsunuty o 6,22m vpravo ve směru staničení ČD do nové
polohy. tím bude uvolněn prostor pro novou komunikaci I/11. Železniční most bude mít volnou
šířku 10,25m a min.výšku pod mostem 2,65m. Most pro novou silnici I/11
bude mít volnou šířku 11,50m a min. volnou výšku pod mostem 2,65m. Délka přemostění
8,45m.
Ve druhé etapě bude dostavěna druhá polovina silničního mostu.
Most přes potok Kompařov v km302,773. Stávající koleje budou odsunuty o 6,19m vpravo ve
směru staničení ČD. Po pravé straně mostu je ocelová lávka pro pěší. Lávka na ocelových
příhradových podpěrách vynáší dvojici potrubí s inženýrskými sítěmi. S přeložením lávky se
nepočítá, její betonové patky budou zajištěny mikropilotami a před svahy drážního tělesa bude
lávka chráněna opěrnými zdmi. Nový železniční most o šířce 10.25m, délka přemostění 8,43m a
výška mostu 8,30m. Nový silniční most o šířce 11,50m s délkou přemostění 8,47m a výškou
8,54m. Pod oběma mosty bude podél opěr 01 vedena stezka pro chodce s volnou šířkou 1,50m.
Ve druhé etapě bude dostavěna druhá polovina silničního mostu.
Propustek v km303,207 pod odsunutým kolejištěm bude ponechán původní rámový propustek o
světlosti 1,0m, budou přestavěna jeho čela, délka 12,55m. Mezi železnicí a novou silnicí I/11
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bude propustek přerušen a ponecháno volné koryto. Pod silnicí bude vybudován nový rámový
propustek o světlosti 2,0m celkové délky 34,5m, celý v první etapě stavby.
Propustek v km303,485

Stávající propustek o průměru 800mm bude přestavěn na průměr

1200mm celková délka 10,7m . Propustek je pouze pod kolejištěm.
Propustek v silničním km 338,530 . Stávající šikmý propustek průměr 800 mm bude v první
etapě prodloužen o 7m na straně vtokové. Ve druhé etapě bude na straně výtoku prodloužen o
13,5 m.
Silnoproud
Veřejné osvětlení nových místních komunikací.
Osvětlení nové rychlostní komunikace včetně napájecích kabelů z rozvodů SME podél celého
budovaného úseku. Ve druhé etapě budou jednoramenné výložníky vyměněny za dvouramenné
a doplněna svítidla pro druhou polovinu vozovky.
Stávající venkovní rozvody nn se dostanou místně do kolize v souvislosti s odsunem kolejiště a
výstavbou nové místní komunikace. Přeložky budou řešeny jako rozvody nn podle dispozic které
poskytne SME,a.s
Plynovody
Výstavbou je vyvolána nutnost přeložek stávajících plynovodů v celkových délkách 270m z IPE
90, 660m z IPE 50 a 700m z IPE 63. Stávající plynovody budou v celém rozsahu přeložek
demontovány.
V obou etapách výstavby budou při práci v ochranných pásmech plynovodů jejich potrubí a
armatury řádně vytyčeny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Vodovody
Práce nevyvolají nutnost přeložek, pouze v místech křížení a při práci v blízkosti vodovodů je
nutno zařízení řádně vytyčit a dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení

Zahájení:

2007

Dokončení: I. Etapa 2010
II. etapa 2030
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B.I.8. Výčet dotčených územně správních celků
Kraj:

Moravskoslezský

Okres:

Frýdek - Místek

Obec:

Hrádek, Bystřice nad olší, Návsí

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Zábor půdy
Záměr, tak jak je předkládán, vyvolá nároky na zábory zemědělského půdního fondu.
V jednotlivých k.ú. jsou očekávány následující trvalé zábory.
Tab. 1 Katastrální území Bystřice
m2 2.etapa m2 celkem

m2 1.etapa

kód

název

2

orná půda

733

0

733

5

zahrada

220

387

607

7

trvalý travní porost

3497

1512

5009

10

les

0

0

0

11

vodní plochy

163

119

282

13

zastavěná plocha a nádvoří

0

0

0

14

ostatní

528

0

528

Celkem

5141

2018

7159

Tab. 2 Katastrální území Hrádek
m2 1.etapa

m2 2.etapa m2 celkem

kód

název

2

orná půda

2058

27

2085

5

zahrada

1495

68

1563

7

trvalý travní porost

9408

79

9487

10

les

0

0

0

11

vodní plochy

53

84

137

13

zastavěná plocha a nádvoří

330

123

453

14

ostatní

3363

509

3872

Celkem

16707

890

17597

Tab. 3 Katastrální území Návsí
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kód

název

2

orná půda

5

m2 1.etapa

m2 2.etapa m2 celkem

7175

5535

12710

zahrada

94

117

211

7

trvalý travní porost

20

117

211

10

les

43

0

43

11

vodní plochy

0

172

172

13

zastavěná plocha a nádvoří

0

0

0

14

ostatní

129

70

199

Celkem

7461

5941

13402

Tab. 4 Celkový zábor
m2 1.etapa
Celkem

29309

Podrobnější údaje jsou uvedeny

m2 2.etapa m2 celkem
8849

38158

„Technická studie silnice I/11 Hrádek – průtah“, část

Předběžný záborový elaborát.
B.II.2. Odběr a spotřeba vody.
Žádná část stavby nebude napojena na veřejný vodovod. S realizací záměru nevznikají žádné
nové nároky na odběr a spotřebu vody.

B.II.3. Energetické zdroje.

Nároky na elektrickou energii
Veřejné osvětlení místních komunikací bude rekonstruováno pouze v rozsahu přeložek místních
komunikací a nároky na el. energii se nezmění. Osvětlení rychlostní komunikace bude
provedeno pomocí osvětlovacích stožárů se sodíkovými výbojkami 250 W/stožár. Celkový
instalovaný výkon 25 kW. Pro druhou etapu se počítá s instalací dvouramenných výložníků a
tedy s navýšením o dalších 25 kW. Při průměrné době svícení 10 hod. denně bude spotřeba cca
90 000 kWh/rok, převážně v noční době. Ve druhé etapě pak 180 000 kWh/rok.
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B.II.4. Surovinové zdroje.

Provoz dokončené stavby nebude vyžadovat žádné surovinové zdroje.
Podle vyhodnocení kubatur bude při změnách výškového a směrového vedení železnice i
komunikací potřeba zajistit pro železnici cca 25 000 m3
pro silnice v první etapě

91 000 m3

pro silnice ve druhé etapě

68 000 m3
184 000 m3 materiálu do násypů.

Celkem

Pro tyto účely musí mít použité kamenivo ( štěrk ) požadované kvalitativní ukazatele, prokázané
vydaným zkušebním protokolem o průkazních zkouškách kamene ( atest ), který je vydán
akreditovanou zkušební laboratoří.

V bezprostředním okolí Třince a Jablunkova se nachází jediné ložisko stavebního kameniva,
které je v těžbě. Jedná se o lom těšínského zeleného pískovce ŘEKA – GUTY, které je po
silničních komunikacích vzdálené cca 20 Km od obce Hrádek. Těžařem lomu je Slezský kámen
a.s., Jeseník. Na kamenivo byly provedeny průkazní zkoušky vlastního přírodního kamene
v rozsahu požadavků technických norem ČSN 72 1800, ČSN 72 1820 a ČSN 73 3251. Zkoušky
byly provedeny akreditovanou zkušebnou kamene a kameniva ZKK s.r.o Hořice v Podkrkonoší
z ledna 2003. Vzhledem k dostatečným zásobám ložiska je možno s jeho využitím uvažovat
taktéž pro druhou etapu rozšíření silničního průtahu, případně i pro železniční koridor
Dětmarovice – Mosty u Jablunkova.
Dalším ložiskem v blízkosti stavby je nevýhradní ložisko stavebního kamene NÝDEK – MALÝ
SOŠOV, vzdáleného od stavby cca 15 Km po silničních komunikacích. Ložisko zatím není
v těžbě, použití kameniva z této lokality by si vyžádalo odběr vzorků, provedení zkoušek
použitelnosti kameniva, úplnou exploataci ložiska a jeho vybavení technologií. Vzhledem k tomu,
že jde o nevýhradní ložisko, jeho majitelem je vlastník pozemku.

Jako zdroje zemin se jeví nejvýhodnější používat tyto z výkopových prací při budování zářezů a
z recyklovaných materiálů bývalých silničních a železničních těles. Dále by bylo vhodné v době
realizace projektu navázat kontakty s okolními obecními úřady, odbory výstavby s cílem zajistit
tyto zeminy ze stávajících deponií, případně z nově budovaných objektů, kde se provádějí
výkopové nebo skrývkové práce.
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B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Posuzovaný záměr řeší dopravní infrastrukturu v daném úseku a to na desítky let dopředu.
Zejména směrové řešení kolejiště na dlouhou dobu zafixuje vybudovaný stav. Rychlostní
komunikace vyloučí z místních komunikací v obci tranzitní dopravu. Pomocí podchodů a
podjezdů bude umožněno bezpečné propojení částí obce po obou stranách společného tělesa
silnice a železnice. Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu
pouze v období vlastní výstavby (doprava materiálu na staveniště). Využívána bude zejména
stávající komunikace I/11 v obou směrech a podle potřeby místní obslužné komunikace.
B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Emise
Na část rekonstrukce „Silnice I/11 Hrádek – průtah“ byla v roce 2003 zpracována rozptylová
studie (Ing.Petr Fiedler). Rozptylová studie hodnotila dle zadání silnici I/11 Hrádek - průtah (rok
2003 – stávající stav, rok 2010 – kategorie S 11,5/80 a rok 2030 – kategorie S 22,5/100) jako
liniový zdroj znečišťování ovzduší s dopadem na okolí. Výpočtem byl obdržen příspěvek
sledované komunikace - zdrojů znečišťování ovzduší (dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší) na imisní zátěži okolí (jedná se o dominantní znečištění sledovaných škodlivin v dané
lokalitě).

Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek

- tuhé znečišťující látky (TZL), oxid

dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné
anorganické a organické látky. Na základě rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle
nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro
emise:- oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren.
Hodnocen je stav silničního provozu pro :
•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2003 - stávající stav,

•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2010 – kategorie S 11,5/80

•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2030 – kategorie S 22,5/100

16
Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rozptylová studie hodnotila výhled imisní zátěže v roce 2003, 2010 a 2030 z pohledu ochrany
zdraví lidí a ekosystémů pro oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO),
benzen a benzo(a)pyren.
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisních
koncentrací pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) v Návsí u Jablunkova. Jedná se o
měřící stanici ČHMÚ č. 1357. Měření oxidu uhelnatého (CO), benzenu a benzo(a)pyrenu se na
uvedené stanici neprovádí, nejbližší měření je v Karviné a to je nepoužitelné. Výsledky měření
v roce 2002 (představují imisní pozadí – stávající stav) :
Stanice ČHMÚ č. 1357 – Návsí u Jablunkova
- oxidy dusíku (NOx) – průměrné roční koncentrace 14 mikrog/m3 .
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97 v2003 – 5.1.1.

Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z
atmosféry odstraňovány. Jedná se o chemické procesy, při nichž se látka často katalytickou
reakcí, mění na jinou, nebo o fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dělí na mokrou a suchou
depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání
plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vymývání těchto látek
padajícími srážkami. Výsledná koncentrace v sobě zahrnuje korekce na depozici a transformaci.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Liniový zdroj rozdělíme
na dostatečný počet délkových elementů, které respektují tvar komunikace. Emisní zatížení
komunikace se zadává v délkové intenzitě emise [ g/s.m].
Imisní limity pro znečišťující látky
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující
imisní limity:
17
Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Tab. 5 Platné imisní limity
Ochrana zdraví lidí

Ochrana ekosystémů

aritmetický průměr

aritmetický průměr

Imise

roční

denní

hodinový osmihodinový

roční

µg.m-3
oxid dusičitý (NO2)

40*

200*

oxidy dusíku (NOx)

30**

oxid uhelnatý (CO)
benzen

10 000
5*

polycyklické aromatické

0,001*

uhlovodíky (PAH) vyjádřené
jako benzo(a)pyren

Poznámka :

- imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance)
- * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)
- ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002

Parametry zdrojů znečišťování ovzduší
Údaje o silničním provozu na silnici I/11 vycházejí z výsledků sčítání dopravy na dálniční a
silniční síti v roce 2000. Výhled pro rok 2003, 2010 a 2030 vychází z přepočtu podle
výhledových koeficientů pro roky 1995 – 2030. Všechny podklady jsou od Ředitelství silnic a
dálnic ČR.
Tab. 6 Počet vozidel
Rok 2000

Rok 2003

Rok 2010

Rok 2030

Silnice

Vozidla

voz/den

voz/den

voz/den

voz/den

I/11

Osobní

5 889

6 631

8 186

10 188

Úsek 7-0500 Lehká nákladní

1 182

1 331

1 631

1 903

Těžká nákladní

1 206

1 358

1 664

1 942

Celkem

8 277

9 320

11 481

14 033
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Emise
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K výpočtu
jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“
MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz).
Tab. 7 Emisní faktory pro silniční dopravu
Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2003, 2010 a 2030 (g/km.voz.)
NO2
2003

2003

2010

2030

Kategorie vozidel

50 km/h

90 km/h

80 km/h

100 km/h

Osobní

0,0548

0,0500

0,0244

0,0122

Lehká nákladní

0,4257

0,3013

0,1628

0,0193

Těžká nákladní

1,5532

1,3051

0,7287

0,0796

NOx
2003

2003

2010

2030

Kategorie vozidel

50 km/h

90 km/h

80 km/h

100 km/h

Osobní

2,2755

2,8958

0,8731

0,3526

Lehká nákladní

3,7151

4,1157

2,2250

0,3491

Těžká nákladní

22,2716

28,2539

15,7740

1,7227

CO
2003

2003

2010

2030

Kategorie vozidel

50 km/h

90 km/h

80 km/h

100 km/h

Osobní

1,6631

1,7137

0,4939

0,4259

Lehká nákladní

2,3239

2,0984

0,9588

0,5117

Těžká nákladní

13,9774

12,4684

5,9838

2,2326

Benzen
2003

2003

2010

2030

Kategorie vozidel

50 km/h

90 km/h

80 km/h

100 km/h

Osobní

0,0670

0,0463

0,0155

0,0045

Lehká nákladní

0,0013

0,0064

0,0034

0,0010

Těžká nákladní

0,0575

0,0359

0,0210

0,0048
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Benzo(a)pyren
2003

2003

2010

2030

50 km/h

90 km/h

80 km/h

100 km/h

Osobní

0,0000986

0,0003195

0,0001875

0,0001412

Lehká nákladní

0,0000595

0,0001609

0,0000950

0,0000750

Těžká nákladní

0,0003423

0,0015136

0,0014136

0,0011082

Kategorie vozidel

Jednotlivé silnice byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 50 m, které respektují tvar
komunikací. Emisní faktory pro stávající stav (rok 2003) je nutno znát pro rychlost 50 a 90 km/h,
z důvodu výpočtu v obci a mimo obec. Pro rok 2010 je předpokládaná rychlost 80 km/h v celém
úseku a v roce 2030 rychlost 100 km/h, rovněž v celém úseku.

Na kvalitě ovzduší se může nepříznivě projevit vlastní realizace stavebních prací. Na ovlivnění
se bude podílet jednak automobilová doprava spojená s přepravou materiálů, jednak vlastní
plocha staveniště. Rozsah této zátěže bude odvislý nejen od rozsahu těženého a
přepravovaného množství materiálu, ale i od technologické kázně dodavatelů stavby.
Podklady o sledovaných bodech
V okolí „Silnice I/11 Hrádek - průtah“ pro výpočet imisní zátěže byla vybrána síť 168 bodů (12 x
14 bodů) se vzdálenostmi mezi body 250 x 250 m a to na území 2 750 x 3 250. Osa X je
orientována od západu na východ a osa Y je od jihu na sever, zdroje (silniční doprava) je
umístěna v modelované oblasti. Toto území charakterizuje nejbližší okolí sledované silnice I/11
a současně je nejvíce ovlivněno jednotlivými emisemi.

Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých bodů byl zvolen jihozápadně od obce
Hrádek, v prostoru Vlašského lesa - souhlasně s bodem 3.2.
Výpočet a souhrn výsledků
Výpočet je proveden pro emise oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO),
benzen a benzo(a)pyren a stav silničního provozu pro :
•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2003 - stávající stav, jedná se o stávající silniční
provoz na silnici I/11 obci Hrádek
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•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2010 – kategorie S 11,5/80, jedná se o silniční provoz
na nové silnici I/11 (dvoupruhová komunikace) obci Hrádek, na společném tělese
s železniční tratí (Bohumín – Jablunkov)

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2030 – kategorie S 22,5/100, jedná se o silniční provoz na
nové silnici I/11 (čtyřpruhová komunikace) obci Hrádek, na společném tělese s železniční tratí
(Bohumín – Jablunkov).
Tabulkový přehled koncentrací
Tab. 8 Oxid dusičitý (NO2)
maximální hodinové koncentrace
Imisní hodnoty

Rok 2003

Rok 2010

Rok 2030

µg.m-3

minimální

0,15

0,09

0,02

maximální

16,57

8,08

1,26

průměrné roční koncentrace
Imisní hodnoty

Rok 2003

Rok 2010
µg.m

Rok 2030

-3

minimální

0,004

0,002

0,001

maximální

0,722

0,348

0,058

Tab. 9 Oxidy dusíku (NOx)
průměrné roční koncentrace
Imisní hodnoty

Rok 2003

Rok 2010
µg.m

Rok 2030

-3

minimální

0,081

0,054

0,011

maximální

12,067

7,693

1,376

Tab. 10 Oxid uhelnatý (CO)
maximální osmihodinové koncentrace
Imisní hodnoty

Rok 2003

Rok 2010

Rok 2030

µg.m-3

minimální

1,11

0,53

0,32

maximální

93,99

40,32

21,10
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Tab. 11 Benzen
průměrné roční koncentrace
Imisní hodnoty

Rok 2003

Rok 2010

Rok 2030

µg.m-3

minimální

0,0007

0,0002

0,0001

maximální

0,1247

0,0287

0,0109

Tab. 12 Benzo(a)pyren
průměrné roční koncentrace
Imisní hodnoty

Rok 2003

Rok 2010
µg.m

Rok 2030

-3

minimální

0,003

0,002

0,001

maximální

0,535

0,348

0,262

Závěr
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit dopad vlivu provozu „Silnice I/11 Hrádek průtah“ na okolí.

Na základě provedeného výpočtu je možno získat přehled, zda výše

hodnocené stavy zajistí splnění imisních limitů pro oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid
uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren vycházejících z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým
se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality
ovzduší, pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů.

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že pro silniční provoz :
•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2003 - stávající stav, jedná se o stávající silniční
provoz na silnici I/11 obci Hrádek

•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2010 – kategorie S 11,5/80, jedná se o silniční provoz
na nové silnici I/11 (dvoupruhová komunikace) obci Hrádek, na společném tělese
s železniční tratí (Bohumín – Jablunkov)

•

Silnice I/11 Hrádek - průtah, rok 2030 – kategorie S 22,5/100, jedná se o silniční
provoz na nové silnici I/11 (čtyřpruhová komunikace) obci Hrádek, na společném tělese
s železniční tratí (Bohumín – Jablunkov)
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budou imisní limity splněny na sledovaném území 2 750 x 3 250 m. Tím jsou splněny i ve
vzdálenějších bodech. Pro výpočet imisních koncentrací byly využity údaje o silničním provozu
v dané lokalitě, kde silniční doprava představuje dominantní znečištění ovzduší. Pro rok 2010 a
2030 dochází k nárůstu počtu vozidel, které budou projíždět po silnici I/11, ale současně dojde
k obměně vozidel a tím budou produkované emise klesat. Dalším příznivým faktorem bude
plynulost dopravy, ve sledovaném úseku s rovnoměrnou rychlostí, která rovněž přispívá
k snížení emisí. Závěrem je nutno podotknout, že vypočtené hodnoty maximálních imisních
koncentrací (hodinové a osmihodinové) představují nejnepříznivější stav, který může kdy nastat.
Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy, které nastávají za běžných
meteorologických podmínek v průběhu roku – naměřené průměrné hodnoty bývají nižší.
Maximální imisní koncentrace (hodinové, denní a osmihodinové) vznikají především při první
třídě stability ovzduší – silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2
m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách a je
prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší.
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek podle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší

a o změně některých dalších zákonů. Použité řešení splňuje

požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. a v důsledku realizace stavby
„Silnice I/11 Hrádek - průtah“ a jejím uvedením do provozu nemůže docházet k překročení
imisních limitů.

Na kvalitě ovzduší se může nepříznivě projevit vlastní realizace stavebních prací. Na ovlivnění
se bude podílet jednak automobilová doprava spojená s přepravou materiálů, jednak vlastní
plocha staveniště. Rozsah této zátěže bude odvislý nejen od rozsahu těženého a
přepravovaného množství materiálu, ale i od technologické kázně dodavatelů stavby.
a) Stacionární zdroje znečištění ovzduší
Žádný z objektů stavby není trvalým stacionárním zdrojem znečištění ovzduší. V průběhu
stavebních prací bude vlastní staveniště zdrojem znečišťování okolí prašností. Zde je nezbytné
provést především technická a organizační opatření , která povedou k její minimalizaci. Jedná
se o minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť, čištění komunikací, skrápění ploch
zařízení stavenišť,

komunikací a deponií v suchém období roku. V případě použití

vápenocementové, cementové nebo vápenné stabilizace náspů, bude ovzduší zatíženo i
prachem z těchto materiálů. Snížení zátěže je možné dvojím způsobem. První představuje
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zvolení vhodného technologického řešení, druhé spočívá v dodržení technologické kázně ze
strany dodavatelů stavby.
b) Mobilní zdroje znečištění ovzduší
Mobilními zdroji znečištění ovzduší budou po dobu výstavby zejména automobily a stavební
mechanismy. Rovněž je třeba po dobu výstavby počítat se zvýšeným provozem na některých
komunikacích, po kterých bude probíhat doprava materiálu do místa stavby. Problém tak může
nastat především v intravilánu měst a obcí. Ve volné krajině, kde jsme provedli expertní odhad
dopadu zvýšené dopravy na okolí, však neočekáváme výraznou změnu oproti dnešnímu stavu.
Znečištění z dopravy se výrazně projevuje především v blízkém okolí komunikací. Důvodem je
nízká výška emitujících liniových zdrojů. Přibližně ve vzdálenosti 5 – 10 m od zdroje dochází
k prudkému poklesu koncentrací imisí jednotlivých škodlivin. Dominantními jsou v případě
automobilové dopravy CO a NOx. Na základě zkušeností však lze odhadnout že v extravilánu je
hranice únosnosti dopravy vyjádřena hodnotou 5.000 – 6.000 vozidel / 24 hodin. Z tohoto počtu
je cca 500 vozidel nákladních.
B.III.2. Odpadní vody

Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby budou představovat především vody
znečištěné v průběhu stavebních prací. Půjde jednak o vody použité v rámci technologických
postupů, jednak o vody produkované v rámci mytí stavební techniky a zařízení. Množství těchto
vod není za současného stavu znalostí možno odhadnout. Pro mytí stavebních strojů a zařízení
však budou ze strany dodavatelů stavby dodržovány předpisy na ochranu vod a mytí bude
probíhat v k tomuto účelu zřízených a v případně pevných staveb zkolaudovaných zařízeních.
Ta jsou na základě našich zkušeností umístěna mimo vlastní posuzovanou stavbu v rámci
stávajících objektů a platí pro ně to co je řečeno dále o vodách splaškových.

Při čištění

komunikací budou kromě ručního čištění a zametacích vozů nasazeny i vozy kropící. Jejich
nasazení má význam především v době suchých ročních období, kdy dochází na komunikacích
zatížených staveništní dopravou k vyšší prašnosti. Zde je třeba upozornit na skutečnost, že je
třeba dbát aby voda znečištěná nerozpustnými částicemi neucpávala kanalizační vpustě, či
nezanášela kanalizační řad v místech, kde bude kropící technika použita.

Po ukončení výstavby se nepočítá se spotřebou vody.
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Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavbě ve velmi omezeném množství. Důvodem je
použití chemických WC na jednotlivých zařízeních stavenišť. Sociální zařízení, včetně sprch pro
pracovníky bude situováno do prostorů stavebních dvorů – jedná se o pronajaté, stávající
budovy a areály, které jsou napojeny na inženýrské sítě včetně kanalizace. Situování těchto
stavebních dvorů a jejich smluvní zajištění je věcí jednotlivých dodavatelů stavby a není v rámci
dokumentací řešeno. Splaškové odpadní vody v době výstavby tak na vlastní stavbě budou
omezeny pouze na vody znečištěné v důsledku mytí rukou. Jejich množství můžeme odhadnout
na cca 30l na jedno zařízení staveniště a den. Celkově tak půjde cca o 200 – 300 l odpadní vody
produkované v rámci stavby v průběhu dne. Vody budou jímány a následně likvidovány v
souladu se zákonem o vodách.
Dešťové vody budou jak v době výstavby tak v době provozu silnice i železnice odváděny
v místech náspů na okraj tělesa. V místech vedení silnice i tratě v úrovni terénu nebo v zářezu
bude navržen příkop zpevněný příkopovou tvárnicí. Ve stísněných poměrech (v blízkosti objektů,
vedení podélné cesty, sevření drážním pozemkem, apod.) bude pro odvodnění použito
příkopových zídek. K příčnému odvedení dešťových vod jsou pod společným náspem
provedeny propustky na které navazují příkopy spádované k vodoteči.

B.III.3. Odpady
Při realizaci stavby „Silnice I/11 Hrádek – průtah“ a jejím následném užívání či odstranění
vzniknou odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“. Při nakládání s odpady to
znamená že při

jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě,

využívání, úpravě, odstraňování atd., je třeba dodržet ustanovení legislativních předpisů
platných v oblasti nakládání s odpady. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
předpisy k tomuto zákonu (vyhlášky č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001
Sb., 384/2001 Sb.).

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Cílem této kapitoly je identifikovat hlavní druhy odpadů včetně jejich množství a to jak z demolic
stávajících stavebních objektů a provozních souborů, tak odpadů vzniklých při výstavbě nových
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objektů či zařízení. Rovněž je uveden seznam právních subjektů (firem) zabývajících se
odstraněním nebo využitím konkrétních druhů odpadů v daném regionu.
Nakládání s odpady se v době zpracování tohoto Oznámení řídí ustanovením zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2002 a prováděcími předpisy k tomuto
zákonu. Tato nová právní úprava v odpadovém hospodářství převzala osvědčené principy, které
byly zakotveny již zákonem č.125/1997 Sb. Nakládání s odpady je upraveno po celou dobu
životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. Odpovědnost za
řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, respektive oprávněná
osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy
převzala.

Zpracovatel této dokumentace upozorňuje na přechodná ustanovení zákona o odpadech, neboť
novou právní úpravou byla omezena platnost vydaných rozhodnutí a v neposlední řadě tato, byť
platná rozhodnutí vydaná podle ustanovení zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, mohou být v rozporu s novou právní úpravou danou zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V těchto
případech je třeba požádat o vydání nových rozhodnutí (např. souhlasů k nakládání s
nebezpečnými odpady apod.).

Množství odpadů
Odpady, které budou vznikat v rámci stavby, lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní
proces výstavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s použitými technologiemi,
mechanismy, zázemím stavby a pod. Lze konstatovat, že odpady budou během stavebních
prací vznikat po celé délce nově budované silnice. Kromě těchto odpadů budou na staveništi a
zařízeních stavenišť vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidí. Půjde většinou o
odpady typu komunálního odpadu.

Převládat budou stavební materiály typu stavební dřevo, železné konstrukce, odpad z demolic
apod.. významnou částí odpadů budou i odpady z rostlinných pletiv – větve či kmeny po ořezu a
kácení stromů a keřů. Tento rostlinný materiál je však možno částečně využít po jeho úpravě
(štěpkování) v rámci vegetačních úprav. Nepochybně se však v průběhu stavby vyskytnou i
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odpady jako asfalt, odpad z odstraňování barev, barvy, motorové a jiné oleje, odpad s obsahem
ropných látek, řazené do kategorie odpadů nebezpečných.

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště. Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou,
což bude možné specifikovat až po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a dodavatelem
stavby. Obecně platí zásada, že na ploše zařízení stavenišť či na vlastním staveništi je vhodné
odpady ukládat pouze krátkodobě.

Do doby předání odpadů oprávněné osobě musí však být vždy ze strany dodavatele stavby
zajištěno:
-

odpady musí být utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míchání),

-

musí být řádně uloženy tak, aby byly chráněny před znehodnocením (např. deštěm
apod.), únikem (vylití, rozsypání,…) či odcizením.

Pro všechny dodavatele stavby rovněž platí ustanovení zákona, které ukládá všem původcům
odpadů zatřiďovat vznikající odpady dle druhů a kategorií včetně vedení předepsané evidence.
Zároveň upozorňujeme na skutečnost že v rámci stavby budou na jednotlivých staveništích až
do doby předání odborné firmě shromažďovány (byť dočasně) i odpady kategorie nebezpečný.
Pro dodavatele stavby z toho vyplývá povinnost mít jako původci odpadu souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady vydaný příslušným orgánem státní správy. Na tomto místě rovněž
upozorňujeme na zákaz pálení odpadů, který mimo jiné vychází i ze zákona č.86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, a který bývá ze strany dodavatelů staveb často porušován.
Pro určení jednotlivých druhů odpadů byl na základě zkušeností z jiných obdobných staveb a
s přihlédnutím k informacím poskytnutým zpracovatel ÚTS zpracován seznam odpadů (viz.
příloha 1). Zároveň expertním odhadem stanoveno předpokládané množství jednotlivých druhů
odpadů. Tento expertní odhad nezbytné korigovat v rámci podrobnějších stupňů projektové
dokumentace.
Možnosti využití či odstranění vznikajících odpadů
Zákon o odpadech stanoví, že každý subjekt při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti má
povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich
odstraněním. Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů.
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Při realizaci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů lze část vzniklých materiálů
využít v souladu s výše uvedenými požadavky zákona o odpadech a to jako vhodné recykláty na
téže stavbě nebo stavbách jiných (odpady katalog.č. 17 01 01 - beton, 17 01 02 - cihly, 17 01 03
- tašky a keramické výrobky, 17 03 02 - asfaltové směsi, 17 05 04 - zemina a kamení) při
dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako materiálu. Významná je
především skutečnost, že nekontaminovaný štěrk z kolejového lože je zpravidla možno znovu
využít z cca 80% (50% znovu jako kolejové lože, 30% do podkladních vrstev). Výrazně se tak
snižují nároky na nové materiálové zdroje. Podobně lze materiálově využít i pražce a některé
kovové části mostních objektů, trakčních stožárů apod.. Je však třeba vždy splnit podmínku, že
s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech (předání odpadů pouze
oprávněným osobám). Předávání odpadů z hlediska ekonomického je v převážné míře v
záporných finančních položkách, ale u některých položek lze kalkulovat i ekonomický přínos
(odpady katalog.č. 17 04 05 - železný šrot, 17 04 11 - kabely).

Pokud odpady materiálově využít nelze, je nutno tyto předat v souladu se zákonem o odpadech
oprávněným osobám, provozujícím příslušná zařízení k odstraňování či využívání odpadů.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nakládání s nebezpečnými odpady. Zde bychom rádi
upozornili na materiál z demolic komunikací, obsahující asfalt s dehtem.

Po určení kategorie nebezpečného odpadu a podle vyluhovatelnosti je možné nebezpečný
odpad ukládat na skládkách nebezpečných odpadů např. v Chlebičově (EKO-Chlebičov) nebo
předat do zařízení na využití či zpracování odpadů (např. TALPA – RPF, s.r.o., FITE a.s.,
SPOVO s.r.o., OKD Rekultivace, a.s….) či předat ke zneškodnění do spalovny nebezpečného
odpadu. Zeminu či kamenivo znečištěné ropnými látkami lze předat na biodegradaci (např.
společnost TALPA – RPF, s.r.o., OKD Rekultivace, a.s., INPOST, spol. s.r.o.,).
Druhy odpadů, jejich vznik a nakládání s nimi
V následující kapitole jsou uvedeny charakteristické vlastnosti odpadů, které budou vznikat
v rámci stavby „Silnice I/11 Hrádek – průtah“. Rovněž je zde stručně popsán jejich vznik a
způsob nakládání.

02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv - kat. „O“
Odpad rostlinných pletiv bude vznikat při odstraňování bylinné a především dřevinné vegetace
(keře, stromy) a to nejen z drážních pozemků a vlastního drážního tělesa, v rámci přípravy ploch
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pro nové směrové vedení trati, úpravě přístupových komunikací, a při zajišťování bezpečnosti
provozu na trati. Pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanovovat zvláštní podmínky. Část
tohoto odpadu je možno po rozdrcení štěpkovačem použít v rámci vegetačních úprav či ke
kompostování v příslušném zařízení.

08 01 11 – Odpadní barvy a laky
08 01 17 – Odpady z odstraňování barev nebo laků
Tento druh odpadu bude vznikat po celé délce tratě především během povrchové úpravy
konstrukcí mostů, úpravě železničních zastávek, budov v žst. apod.. Pro nakládání s těmito
odpady je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odstranění těchto odpadů je třeba
zabezpečit v příslušném zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů (např. spalovna NO).

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly - kat. „O“
15 01 02 - Plastové obaly - kat. „O“
15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek – kat. „N“
Odpad vznikne po rozbalení jednotlivých součástí a materiálu pro realizaci provozních souborů a
stavebních objektů. Obalový odpad z výrobní (podnikatelské) sféry přechází do režimu zákona o
odpadech. V současné době však převládá neujasněnost, zda i tento odpad podléhá v rozsahu
zpětného odběru a využití zcela zákonu o obalech (zák.č. 477/2001 Sb.). Tento odpad je vhodný
k recyklaci, to znamená předání do zařízení ke sběru odpadů. Je proto nezbytné dodržet
povinnost „třídění“ odpadů dle jednotlivých druhů. Při realizaci stavby však mohou rovněž
vznikat odpady kat.č. 15 01 10 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné kategorie „N“ (nebezpečný odpad). Pro nakládání s těmito odpady je třeba
souhlas příslušného orgánu státní správy. Odstranění těchto odpadů by mělo být v příslušném
zařízení (spalovna NO).
16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 160215 – kat
„O“
Do této kategorie odpadu lze zařadit především porcelánové izolorátory a odpojovače. Tento
druh odpadu bude vznikat především v rámci modernizace zabezpečovacích zařízení. Pro
nakládání s tímto druhem odpadu není třeba stanovovat zvláštní podmínky. Odpad bude
odstraněn v příslušném zařízení (skládce) na odstraňování odpadů.
16 02 13 – Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly
16 02 09 a 16 02 12
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Jedná se o transformátory, které budou demontovány a jsou tak odpadem ze skupiny odpadů
z elektrického a elektronického zařízení. Při demontáži stávajících transformátorů je nezbytné
dbát především na zamezení úniku olejové náplně. Rovněž je nezbytné ověřit, zda náplň i přes
informaci Českých drah neobsahuje PCB. V případě zjištění PCB je nutno postupovat v souladu
se zákonem o odpadech a to především jeho ustanoveními §§26-27 a vyhláškou č.348/2001 Sb.
V případě zjištění PCB bude odpad přeřazen pod číslo 16 02 09 transformátory a kondezátory
obsahující PCB. O demontáži bude vypracován protokol.

17 01 01 - Beton - kat. „O“
17 01 02 - Cihly - kat. „O“
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky - kat. „O“
Tyto odpady budou vznikat při demolici jednotlivých stavebních objektů po celé délce tratě
zejména v rámci rekonstrukce mostních objektů, propustků, beton rovněž bude vznikat při
cementové stabilizaci.

Jedná se o významné množství odpadů, které lze upravovat (drcením a tříděním na jednotlivé
frakce) v příslušném zařízení k úpravě odpadů. Následně lze recykláty využít na vlastní stavbě,
nebo na jiných stavbách, popřípadě i do jiných stavebních konstrukcí, a to vždy pouze v souladu
s příslušnými požadavky a předpisy. Pro nakládání s těmito odpady není nutno, mimo zamezení
prašnosti, stanovovat zvláštní podmínky. není známa skutečnost, že v jednotlivých
demolovaných objektech bylo nakládáno s nebezpečnými látkami způsobem, který by
konstrukce kontaminoval a změnil kategorii odpadů na „N“.

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod č. 17 01 06 - kat. „O“
Jedná se v převážné míře o odpad vznikající při realizaci provozních souborů při vybourávání
drážek, prostupů apod. Tento odpad vzhledem ke své různorodosti stavebních konstrukcí nelze
v místě vzniku vytřídit, proto je zatříděn jako směs. Pro nakládání s tímto odpadem, mimo
omezení prašnosti, nejsou stanoveny zvláštní podmínky. Odpad bude odstraněn v příslušném
zařízení (skládce) na odstraňování odpadů.

17 02 01 - Dřevo - kat. „O“
Dřevo bude využíváno v rámci modernizace zejména jako pomocný stavební materiál při
rekonstrukci a výstavbě propustků, mostů a pozemních objektů apod. Pokud jej nebude možno
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dále materiálově využít, lze jej využít energeticky v příslušném zařízení. Pro nakládání s tímto
odpadem není třeba stanovit zvláštní podmínky.

17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet -kat. „N“
17 03 03 - Uhelný dehet a výrobky z dehtu - kat. „N“
Jedná se o odpady vzniklé v rámci demolic a přeložek stávajících silničních komunikací. Pro
nakládání s těmito odpady je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odstranění
těchto odpadů je třeba zabezpečit v příslušném zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů
(např. skládka nebezpečných odpadů).
17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - kat. „O“
Jedná se o odpad vzniklý při úpravě a opravě komunikací. Odpady lze po úpravě v příslušném
zařízení recyklovat (využít) a to jak na vlastní stavbě, tak i na jiných stavbách, za předpokladu
splnění podmínek na příslušné suroviny. Pro nakládání s tímto odpadem není nutno stanovit
zvláštní požadavky, mimo požadavku na zabránění nadměrné prašnosti.

17 04 01 – Odpad mědi a jejich slitin – kat. „O“
17 04 02 – Odpad hliníku – kat „O“
17 04 05 - Železo a ocel - kat. „O“
17 04 07 - Směsné kovy - kat. „O“
17 04 11 - Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 - kat. „O“
Tyto odpady vznikají při rekonstrukci jednotlivých stavebních objektů. Pokud původní
konstrukční materiál vzhledem ke svému stáří nebo opotřebení nelze bezprostředně využít na
vedlejších tratích, je recyklovatelný a lze jej předat do příslušného zařízení které je oprávněno
provádět sběr a výkup odpadů. Pro nakládání s těmito odpady není třeba stanovovat zvláštní
podmínky. Je však třeba zjišťovat, zda některé části nejsou znečištěny nebezpečnými látkami.
V případě znečištění nakládat s těmito odpady v režimu odpadů nebezpečných.
17 05 04 - Zemina a kamení nevedené pod číslem 17 05 03 - kat. „O“
Významné množství odpadů vzniklé při výkopových pracích, bude po celé délce modernizované
tratě a tedy ve směrovém vedení uvažované komunikace I/11. Tento odpad lze vyžít na
konstrukční (překryvné) vrstvy skládek (např. ECOCOAL s.r.o., OKD, a.s., OKD Rekultivace,
a.s., aj.). Možnost využití pro terénní úpravy je podmíněna rozhodnutím podle zvláštních
předpisů (zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů).
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Pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanovit zvláštní podmínky. Při samotné realizaci
výkopových prací je třeba sledovat, zda těžený materiál nebyl kontaminován nebezpečnými
látkami (zejména pohonné hmoty - NEL). V případě zjištěné kontaminace je nutno provést
analytický rozbor odpadu a následně na základě výsledku tohoto rozboru odpad zatřídit jako
druh 17 05 03 a nakládat s tímto odpadem jako odpadem nebezpečným (uložit na skládce
nebezpečných odpadů např. EKO-Chlebičov, případně použít na biodegradaci).
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03 - kat. „O“
Jedná se v převážné míře o odpad vznikající při realizaci provozních souborů při vybourávání
drážek, prostupů apod. Tento odpad vzhledem ke své různorodosti stavebních (původních)
konstrukcí nelze v místě vzniku vytřídit, proto je zatříděn jako směs. Pro nakládání s tímto
odpadem, mimo omezení prašnosti, nejsou stanoveny zvláštní podmínky. Odpad bude
odstraněn v příslušném zařízení (skládce) k odstraňování odpadů.

20 01 21 - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť- kat. „N“
Tento odpad vzniká při realizaci stavebních objektů a provozních souborů souvisejících s
osvětlením. V podstatě se jedná o výměnu osvětlovacích těles. Vzniklé odpady nelze využít. Je
nutné tyto odpady předat k úpravě resp. odstranění oprávněné osobě. Pro nakládání s těmito
odpady je třeba souhlas příslušného orgánu státní správy.

20 03 01 - Směsný komunální odpad - kat. „O“
Jedná se o množství odpadů vzniklého zejména údržbou přístupových tras. Odpad odstranit na
skládce komunálního odpadu. Upozorňujeme na specifičnost zatřiďování komunálních odpadů
jak vyplývá z ustanovení § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů.
Seznam provozovatelů zařízení k využití či odstranění odpadů
Zpracovatel ÚTS požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství o poskytnutí seznamu právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, které
na základě souhlasu podle §14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech , provozují zařízení
k odstraňování nebo využívání v žádosti uvedených odpadů. Tento původní seznam byl ze
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strany zpracovatele Dokumentace aktualizován a po zhodnocení všech relevantních ukazatelů
(vzdálenost, rozsah poskytovaných služeb, kapacita, atd.) bylo vytipováno několik společností
provozující v daném regionu zařízení k využití či odstranění vznikajících odpadů. Bližší
informace o společnostech zabývajících se odstraněním nebo využitím odpadů v blízkém okolí
zájmové lokality uvádí následující tabulka.
Tab. 13 Společnosti provozující zařízení na odstranění či využití odpadů v širším okolí
zájmové lokality
Název společnosti

adresa

Poznámka

SPOVO s.r.o.

Slovenská 2071,

q

všechny druhy odpadů

q

všechny druhy odpadů

q

biodegradace

Ostrava - Kunčičky

q

všechny druhy odpadů

Výstavní 8, Ostrava

q

biodegradace

709 51

q

všechny druhy odpadů

OKD – Rekultivace, Dělnická 41/884,

q

provozovatel skládky Zárubek v Ostravě

a.s.

Havířov – Prostřední

q

všechny druhy odpadů

Suchá

q

biodegradace

Českobratrská 7,

-

Ostrava 709 00
EKO-Chlebičov, a.s.

Hlavní 65, Chlebičov
747 31

TALPA - RPF

FITE a.s.

REFOZO, a.s.

Holvekova

36,

Ostrava 702 00

Při odstraňování stavby budou produkovány obdobné druhy odpadů jako při její realizaci.
V rámci provozu půjde především o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace v rámci
údržby drážního tělesa a odpad spojený s běžnou údržbou a opravami drážních zařízení. Jeho
složení bude víceméně odpovídat druhům odpadů tak jak jsou uvedeny výše. Množství
produkovaného odpadu však není v dnešní době možno stanovit.
B.III.4. Hluk

Vzhledem ke skutečnosti, že zatížení okolí společného dopravního koridoru hlukem bude
v rámci jeho provozu nejvýznamnějším vlivem na jednotlivé složky životního prostředí, byla této
problematice věnována maximální pozornost. Právě z tohoto důvodu je také tato část Oznámení
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oproti ostatním kapitolám nejobsáhlejší. Hluková studie byla zpracována společností PPUBabtie, spol. s r.o. v červnu 2003 a aktualizována pro potřeby Oznámení v roce 2004 (viz
samostatná příloha).
B.III.4.1. Hluk z výstavby
Povolené ekvivalentní hladiny hluku
Povolené ekvivalentní hladiny hluku během výstavby jsou definovány v nařízení vlády
č.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB pro hluk ve venkovním
prostoru k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A, a to v době od 7
do 21 hodin (včetně možných korekcí). Pro obytné území s korekcí +5 dB jsou tak povolené
hodnoty ekvivalentní hladiny hluku ve dne 65 dB. V noci stavební práce probíhat nebudou.
Předpokládaný postup výstavby
Hluk na stavbě je způsoben v tomto případě v rozhodující míře stavebními mechanismy
podílejícími se na stavbě modernizace železniční trati včetně nového směrového vedení, na
výstavbě nového náspu a tělesa silnice a dále na použitých technologických postupech
výstavby. Modernizaci železniční trati a výstavbu silnice lze rozdělit na tři skupiny prací. První se
týká lokálních záležitostí spojených s rekonstrukcí a výstavbou nových mostů a mostků,
propustků a podchodů, kdy stavební činnost probíhá v podstatě na jednom místě. Druhá skupina
zahrnuje vlastní rekonstrukci železniční trati s výměnou svršku,úpravou spodku železniční trati a
kompletní výstavbu silničního tělesa . Třetí skupina prací v sobě zahrnuje další stavební objekty
spojené s tratí a silnicí s místní lokalizací - výstavba nových sloupů pro elektrifikaci, úprava
vodotečí v místě křížení, protihlukové stěny, atd.
Z hlediska hlukového působení je nejnepříznivější výstavba mostů, kdy je okolí zatěžováno
nejdelší dobu, ale ne stále s plnou hlučností. V případě kompletní rekonstrukce se zrušením
stávajícího mostu je nejnepříznivější první fáze, kdy bude stávající mostní konstrukce rozebrána
a odstraněna. U ocelových mostů půjde o rozbrušovačky k dělení konstrukce a snesení
jednotlivých dílů mostu pomocí jeřábů na nákladní automobily a jejich odvoz. Byť tato etapa je
hlukově náročná nebude s největší pravděpodobností trvat déle než 5 pracovních dní pro
polovinu mostu. U betonových mostů je demontáž méně hlukově náročná, bude se používat
jeřáb a nákladní vozidla k odvozu. Pro úpravu opěr pak budou možná použita pneumatická
kladiva s kompresorem. Při uvažované hlučnosti rozbrušovačky, pneumatického kladiva nebo
kompresoru okolo 90 dB ve vzdálenosti 10 m od hlukového zdroje (povrchu zařízení) budou
hlukové hladiny hluku 65 dB splněny od vzdálenosti cca 150 metrů od zdroje, v případě
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současné práce dvou takovýchto zařízení pak ve vzdálenosti 180 metrů od zdroje (při stejném
místě působení). Vzhledem k tomu, že zařízení nebudou používána určitě současně na stejném
místě lze hovořit o ovlivnitelném okolí do 160 metrů od zdroje. Přitom uvedené hlukové
působení nebude trvat po celou dobu stavby a soustředí se do časových úseků s délkou od
týdne do max. 14 dnů a ani nepotrvá průběžně během celé pracovní směny.

Vlastní výstavba nových betonových mostů s průběžným štěrkovým ložem je již méně hlukově
náročná. Budou použity většinou buď plně prefabrikované nosníky, které budou jeřáby osazeny
na opěry nebo most bude řešen jako betonový předpjatý z dílčích sestavených a předepnutých
prvků. I zde jsou rozhodující jeřáby. Dále budou pokračovat dobetonovávky a dokončovací
práce. Zde se bude s největší pravděpodobností používat montované dílcové bednění a
odpadnou tak tesařské a bednící práce hlukově náročné. Dobetonovávky budou prováděny
pumpami na beton a dovozem betonové směsi autodomíchávači. Hlučnost těchto zařízení
(včetně jeřábů) se dnes pohybuje okolo 92 dB ve vzdálenosti 1 m od zařízení (většinou motoru).
Povolená hladina hluku 65 dB bude v tomto případě splněna ve vzdálenosti okolo 25 metrů od
mechanismu. Jak u jeřábů tak i u pump na beton a autodomíchavačů lze zvolit takovou polohu
(na straně tratě), aby byla vzdálenější od nejbližší zástavby.

Druhá skupina prací je představována hloubením jam pro základy sloupů a objektů, betonáží
základů a stavbou ostatních konstrukcí. Pro hloubení jam a rým budou použita rýpadla a bagry
se zdrojovou hlučností mezi 92 - 94 dB. Splnění povolené hodnoty 65 dB ve dne přichází
v úvahu od 25 do 30 metrů od zdroje hluku. Ostatní záležitosti budou řešeny pomocí
autodomíchávačů a jeřábů s hlučností maximálně okolo 92 dB. Práce jsou však relativně malého
rozsahu byť s větší četností u trakčních sloupů. Přesto hlukově náročné činnosti se budou
pohybovat mezi jedním až dvěma dny a budou vystřídány méně hlučnými činnostmi. Z hlediska
hlukového zatížení není hluk z výstavby těchto druhů stavebních objektů rozhodující.

Nejvýznamnější bude vlastní rekonstrukce železniční trati a budování náspu a vrchní stavby
silničního tělesa. Úpravy železnice zahrnující v sobě odstranění stávajícího štěrkového lože a
zřízení nového včetně odstranění a nového položení kolejnic a pražců. Prakticky po celé dálce
bude upravováno a nově budováno zemní těleso a zlepšována pláň železničního spodku.
Pokladač kolejových polí vytrhá staré koleje včetně pražců. Hlučnost tohoto zařízení je v úrovni
nákladního automobilu - tedy hluk ve vzdálenosti 1 m od zdroje (1 m od výfuku motoru) okolo 92
dB. Hlukový vliv tohoto zařízení může tak dosahovat až do cca 50 metrů (uvažováno jako
stacionární zdroj, vzhledem k velmi pomalému pohybu při práci). Po odstranění stávajících
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kolejových pásů odtěží bagry

a rýpadla staré štěrkové lože. Zemní práce na železničním

spodku budou realizovány opět rýpadly, dozery, bagry, skrejpry a nákladními auty. Hlučnost
těchto mechanizmů se pohybuje okolo 92 - 94 dB (hlukový vliv tedy do 25 - 30 metrů od místa
práce). Největší hlukové zatížení okolí železniční trati bude při zaštěrkovávání trati - dovoz
štěrku nákladními vozy, vysypávání a rozhrnování. Následuje položení nových kolejových polí
pokladačem kolejových polí, doštěrkování (stejné jako u štěrkování). Mezi hlučnější procesy
patří i usazení kolejí s podbíjením pražců.Konečnou prací je dorovnání štěrkového lože
kolejovým pluhem. Pokud budeme uvažovat s hlučností v tomto případě okolo 98 dB bude
hlukový vliv stavebních prací dosahovat až do vzdálenosti 45 metrů od zdroje hluku. U
zaštěrkování a pokládky kolejových polí jde práce relativně rychle, takže hlukové ovlivnění
nezabírá tak dlouhý časový úsek a práce jsou opět vystřídány méně hlučnými činnostmi nebo
klidem do další navazující činnosti.

Budování náspu pro silnici zahrnuje dovoz a vysypávání kameniva, jeho rozhrnování a
zhutňování vibračními válci po vrstvách,svahování boků náspu a položení podkladních vrstev
vozovky, včetně jejich penetrace. Dále jsou osazována svodidla, protihlukové stěny apod. Vrchní
vrstvy vozovek jsou pokládány rovněž pomocí mechanizmů. Dovoz nákladními auty, pokládka
finišery a hutnění vibračními válci. hlučnost dosahuje podobných parametrů jako u železničních
mechanizmů.
Jak je z předcházejících částí popisu zřetelné, nejproblematičtějšími místy během výstavby
z hlediska hlukového působení na okolí jsou mostní objekty, u nichž v případě jejich pískování
bude nutno počítat s hlukovým ovlivněním až do vzdálenosti mezi 150 - 180 metry od zdroje. Při
rekonstrukci mostů se mimo jiné soustřeďuje výstavba na jednom místě po relativně dlouhou
dobu, i když ne s trvale vysokými hladinami hluku. Na druhou stranu z hlediska hlukového
ovlivnění okolí jsou potencionálními zdroji hluku především mosty přes komunikace a vodoteče
v blízkosti nebo přímo v katastru obce.

Vliv rekonstrukce vlastní trati lze očekávat do vzdálenosti cca 50 metrů od železnice v době
nejhlučnějších činností. I v tomto případě nepůjde o hlukové působení na okolí a především
obytné objekty během celé doby výstavby. Rozhodující nejhlučnější práce se budou pohybovat
v řádu několika po sobě jdoucích dnů s maximálním trváním 10 - 14 dnů u zásadních a
náročných prací.
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Jak je vidět ve všech případech jde o možné hlukové ovlivnění výstavbou pouze u nejbližších
objektů od železnice či silnice a to do maximální vzdálenosti nepřesahující 60 metrů od okraje
železnice, silnice nebo od budovaného mostu. Takové objekty se nachází v ochranném pásmu
železnice nebo silnice (60 metrů) a lze zde využít ještě další korekce +5dB.

V mnoha případech lze hlukové působení významně omezit organizací výstavby, logickým
umístěním hlučných prvků a strojů a využíváním mobilních protihlukových zástěn či zemního
tělesa železnice nebo silnice k clonění hlučných mechanismů (pokud to výstavba a její postup
umožní). Řešením je i lokální a časově omezené clonění nejhlučnějších zařízení v místech
blízkého sousedství obytných objektů pomocí plného oplocení staveniště nebo jeho dílčí části.
V místech významného hlukového ovlivňování bude nutno přistoupit k časovému omezení
hlučné činnosti během pracovní směny na dobu přijatelnou.
B.III.4.2. Hluk v době provozu
Hygienické limity
Od ledna 2001 je v platnosti zákon č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000. Prováděcí vyhláškou zákona je Nařízení vlády
č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z 27.listopadu 2000.
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na
pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním
prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Toto nařízení nahrazuje původní vyhlášku
č.13/1977 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČSR o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací z 31.ledna 1977. Nejvyšší povolené hodnoty hluku byly dříve stanoveny v hygienickém
předpisu číslo 41/1977, který byl přílohou vyhlášky č.13/1977.
Hluk ve venkovním prostoru
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se
v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk
z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku
ve venkovním prostoru stanoví §12 nařízení. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T =
50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č.6 citovaného
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nařízení. Korekce jsou uvedeny v následující tabulce. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další
korekce -7 dB.
Tab. 14 Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru
Způsob využití území

Korekce
(dB)

Nemocnice – objekty

0

Nemocnice – území, školy, stavby pro bydlení a území

+5

Výrobní zóny bez bydlení

+ 20

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku železnice, kde se použije
korekce -5 dB. V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích
převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce

+5 dB. V případě hluku

působeného starou zátěží z pozemní dopravy je podle nařízení vlády možné použít další korekci
+12dB. Stará hluková zátěž je definována jako stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru
působený hlukem z dopravy historicky vzniklý do 1.1.2001.

Nejvyšší povolené hodnoty ekvivalentních hladin hluku ve venkovním prostoru jsou v našem
případě pro stavby pro bydlení a obytná území ovlivněná hlukem železnice 55 dB ve dne a 50
dB v noci, v prostorech navazujících na hlavní komunikace jde o ekvivalentní hladiny hluku 60
dB ve dne a 50 dB v noci a v ochranném pásmu dráhy pak 60 dB ve dne a 55 dB v noci.

Pro posuzování situace ve venkovním prostoru u obytných objektů jsou v našem případě
rozhodující hladiny pro noční období.

Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB k základní nejvyšší přípustné
ekvivalentní hladině akustického tlaku A, a to v době od 7 do 21 hodin.
Hluk ve vnitřním prostředí
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení
stanoví §11 výše uvedeného nařízení vlády. Hodnoty hluku uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální
hladinou akustického tlaku A LpAmax. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin,
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v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a
železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a
občanského vybavení se stanoví pro hluky pronikající zvenčí součtem základní hladiny
akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle
přílohy 5 vládního nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný
informační charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce -5 dB. Korekce
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 15 Korekce pro stanovení hodnot hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách
občanského vybavení
Druh chráněné místnosti

Korekce

Nejvyšší přípustná

(dB)

ekviv. hladina
hluku

Nemocniční pokoje

6 – 22 hod

-5

35

22 – 6 hod

-15

25

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

35

Operační sály

po dobu používání

0

40

Obytné místnosti včetně kuchyní,

6 – 22 hod

0

40

hotelové pokoje

22 – 6 hod

-10

30

Školy, předškolní zařízení

po dobu používání

+10

50

Čekárny, vestibuly, restaurace, kavárny

po dobu používání

+15

55

Prodejny, sportovní haly

po dobu používání

+20

60

Pro posuzování situace ve vnitřním prostoru jsou u obytných objektů v našem případě
rozhodující hladiny pro noční období. Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A
uvnitř staveb pro bydlení a občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř
budovy součtem základní maximální hladiny akustického tlaku LpAmax = 40 dB a korekcí
přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy 5 vládního nařízení.

Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako například
řeč nebo hudba, přičítá se další korekce -5 dB. Korekce jsou uvedeny v předcházející tabulce.
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Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Pro provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hodin.

Hodnoty ustáleného a proměnného hluku na pracovištích se vyjadřují ekvivalentními hladinami
akustického tlaku A LAeq,T. Pro účely hodnocení se stanovuje normovaná hladina expozice hluku
pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 hodin LEX,8h, případně hladina expozice hluku
normovaná na jmenovitý osmihodinový den pro týdenní expozici LEX,W .
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížející k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2
výše uvedeného nařízení vlády. Korekce jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 16 Korekce pro stanovení hodnot hluku v pracovním prostředí Korekce na druh
činnosti
Skupina Druh práce
I

Korekce

Duševní práce koncepčního charakteru s převahou mimořádné
tvořivého myšlení

nároky
běžné nároky

II

-45

Duševní práce velmi náročná a složitá spojená mimořádné

-40
-35

s velkou zodpovědností, soustředěním s převahou nároky
reprodukčního typu
III

Duševní práce

běžné nároky

vyžadující značnou pozornost, mimořádné

-30
-25

soustředěnost, s možností snadného dorozumění nároky
řečí
IV

běžné nároky

Duševní práce rutinní povahy s trvalým sledováním mimořádné

-20
-15

a kontrolou sluchem, práce vykonávaná na základě nároky
sluchových informací
V

Fyzická práce náročná na přesnost a soustředění

běžné nároky

-10
-5

nebo vyžadující občasné sledování a kontrolu
sluchem
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VI

Fyzická práce bez nároků na duševní soustředění,

0

sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí
(rozhodující je ochrana sluchu)

Hluková měření
Měření hluku ve venkovním prostoru byla provedena pro silnici I/11 v úseku obce Hrádek.
Zpracovatelem měření byla společnost "AKMEST" - Akustická měření a studie (sdružení
odborníků) - Jiří Vosátka.
Měření popisuje stávající hlukovou situaci v měřených bodech. Dokladuje hladiny hluku
v měřených bodech způsobené provozem na stávající silnici před výstavbou společného
koridoru se železniční tratí. Výstupem provedených hlukových měření je samostatná zpráva
z měření

- Měření hluku ze září 2004, která je další součástí hlukové studie. Před tímto

měřením bylo provedeno měření hluku pro potřeby optimalizace železniční trati, které se
uskutečnilo v roce 2003, a k jehož výsledkům bylo dále přihlédnuto. V roce 2003 byly měřeny
body přiléhající ke straně drážního tělesa.
Výsledné hodnoty
K dané lokalitě se vztahuje bod č.47 s celodenním (24 hodinovým měřením) – měřeno 2003.
Bod se nachází v centru obce na východní straně železnice u obytného objektu č.8, který se
nachází v rozptýlené zástavbě v první řadě u železniční trati. Poloha je zakreslena v situaci
v měřítku 1 : 10 000.

Pro ověření situace a zjištění hlukové problematiky na opačné straně obce (západní) byly na
konci léta změřeny další dva body. Oba body jsou na jižní straně obce a jedná se konkrétně o
bod A u č.p 232 a o bod B u č.p. 452. V obou případech bylo provedeno celodenní (24 hodinové
měření).

Mikrofon byl orientován kolmo od fasády a kolmo ke kolejím nebo ke komunikaci.
Údaje z mikrofonu byly vyhodnoceny ve zvukoměrech Brüel a Kjaer a každou sekundu
zaznamenávány. Ze zaznámů byly vypočteny hodinové ekvivalentní hladiny hluku a celkové
ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc. Měření bylo provedeno se zařazeným filtrem "A" a při
časové dynamice přístroje "FAST".

Při prvém měření byly zaznamenány následující akustické veličiny udávané v dB(A) :
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hladiny hluku LAmax; LAmin; LAeq; L1; L10; L50; L90; a L99
LAmax; LAmin jsou maximální a minimální hladiny hluku
LAeq je ekvivalentní hladina hluku
Ln jsou hladiny hluku, které jsou překročeny v n % doby měření.
U druhého měření (A a B) byly údaje dále zpracovány programem Brüel a Kjaer 7820 Evaluator a ze záznamu byly vypuštěny doby průjezdů vlaků. Po této úpravě dostaneme hladiny
hluku způsobené pouze silniční dopravou.
Naměřené hodnoty
Výsledky provedených hlukových měření jsou přehledně sestaveny do následujících tabulek
(bod měření 47, bod měření A a bod měření B).
Všechny udávané hodnoty hladin hluku v těchto tabulkách jsou v dB(A).
bod 47) Hrádek č. 8
RD v rozptýlené zástavbě v první řadě u trati
Umístění mikrofonu: stativ vysunut z okna v 1. patře, mikrofon 1,5 m před fasádou,

7 metrů

nad terénem.
Další zdroje hluku: doprava na místní komunikaci a na hlavní silnici za železniční tratí
Datum měření: 19. - 20. 3. 2003, doměřeno 25.3.
Tab. 17 Naměřené hodnoty hluku
čas výpisu LAeq,1hod

LAmax

LAmin

L1

L10

L50

L90

L99

18:00
19:00

73,4
68,8

96,2
95,0

42,0
42,6

88,7
76,2

68,7
66,5

61,3
59,1

53,9
51,7

46,9
47,4

20:00

73,1

100,5

39,3

86,8

66,0

56,4

47,7

43,1

21:00

72,8

100,6

39,9

80,3

67,1

56,0

47,2

42,7

22:00

72,0

98,2

36,2

87,1

67,4

53,8

43,2

38,9

23:00

69,0

94,1

36,6

75,9

65,4

52,3

42,8

38,8

00:00

72,7

98,7

36,0

89,2

63,2

47,8

41,1

38,2

01:00

66,8

90,9

34,8

73,7

60,8

45,4

38,8

36,3

02:00

58,1

76,3

34,0

71,1

60,3

42,7

37,8

36,1

03:00

73,0

93,0

35,3

90,3

64,2

47,7

38,4

36,3

04:00

68,7

92,3

33,8

84,9

61,9

42,7

36,7

34,8

05:00

66,9

87,8

34,6

79,6

62,8

49,1

40,3

37,1
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06:00
07:00

69,4
70,6

94,4
96,2

38,9
41,3

79,6
84,2

66,5
66,8

58,7
60,1

48,8
50,9

42,9
44,8

08:00

70,5

91,6

40,2

84,4

66,9

59,3

50,2

44,3

09:00

72,5

95,9

36,6

88,1

66,6

58,9

48,8

42,4

10:00

69,5

90,4

37,3

85,4

66,8

58,8

50,5

43,4

11:00

70,0

92,1

36,3

86,3

65,5

58,7

49,6

42,2

12:00

72,2

92,3

48,3

85,4

71,1

63,7

55,6

50,9

13:00

68,7

88,6

45,0

80,6

70,3

64,0

54,9

49,4

14:00

69,3

94,0

48,4

77,2

70,7

64,3

55,7

51,2

15:00

72,3

93,6

47,0

87,2

71,2

65,2

57,0

51,6

16:00

75,4

98,8

46,1

89,8

71,5

65,1

57,0

50,5

17:00

72,1

96,1

47,3

84,8

70,8

63,8

56,1

50,8

LAeq,16hod (den)

=

71,8 dB

LAeq,8hod (noc)

=

69,6 dB

Stanoviště A : před domem č.p. 232, což je cca v km 301,05 železnice, ve vzd. cca 25 m od
osy komunikace. Mikrofon umístěn na stativu vysunutém z pootevřeného okna v prvním patře,
1,5 m před fasádou, ve výšce 5 m nad úrovní terénu, a byl orientován kolmo od fasády k silnici.
Stanoviště B : před domem č.p. 452, což je cca v km 301,3 železnice, ve vzd. cca 85 m od osy
komunikace. Mikrofon umístěn na stativu na balkóně v prvním patře, 1,5 m před fasádou, ve
výšce 5 m nad úrovní terénu, a byl orientován kolmo od fasády k silnici.
Podmínky měření : teplota: +12 až +23°C, vítr: do 1 m/s, vlhkost: 43 - 78 %
oblačnost: polojasno až jasno
Datum měření: 1. - 2. 9. 2004, (středa – čtvrtek)

43
Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Tab. 18 naměřené hodnoty hluku
stanoviště A - č.p. 232

stanoviště B - č.p. 452

/ LAeq

vše

jen auta

Vše

jen auta

19:00

71,1

66,3

61,4

53,8

20:00

69,2

65,5

60,2

53,5

21:00

70,3

65,4

63,3

53,1

22:00

69,1

64,4

61,5

52,0

23:00

68,1

64,5

60,2

52,8

00:00

68,1

64,3

61,8

52,7

01:00

67,5

64,2

61,2

52,6

02:00

69,6

63,7

63,3

52,1

03:00

71,9

64,4

64,4

52,4

04:00

68,7

65,6

62,4

54,0

05:00

66,7

65,4

60,4

53,9

06:00

73,7

68,6

64,0

56,1

07:00

72,8

68,8

64,1

57,5

08:00

75,1

69,0

66,6

57,4

09:00

68,1

68,2

60,4

56,6

10:00

74,5

68,9

65,6

56,6

11:00

73,1

67,7

64,8

56,0

12:00

72,2

70,1

64,1

57,1

13:00

71,3

68,4

63,0

56,4

14:00

70,7

68,3

61,9

56,0

15:00

74,6

69,0

65,8

57,0

16:00

70,0

68,9

60,6

56,4

17:00

71,0

67,3

63,1

56,4

18:00

74,1

68,9

63,9

57,3

hodina výpisu

výsledné

stanoviště A č.p. 232

stanoviště B č.p. 452

hodnoty

vše

jen auta

vše

jen auta

LAeq,16hod den

72,2

68,1

63,6

56,1

LAeq,8hod noc

69,7

65,4

62,5

53,5
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Naměřená ekvivalentní hladina hluku v Hrádku u objektu č.p. 8 v roce 2003 (bod 47) byla 71,8
dB ve dne a 69,6 dB v noci. Přitom rozptyl hodinových ekvivalentních hladin hluku byl ve dne
mezi 68,8 až 75,4 dB a v noci mezi 58,1 až 73,0 dB.

Maximální naměřená hladina hluku se ve dne pohybovala mezi 88,6 až 100,6 dB. Hladina L1
měla rozpětí 71,1 - 90,3 dB, hladina L10 60,3 - 71,5 dB, hladina L90 36,7 - 57,0 dB a hladina L99
měla rozpětí 34,8 - 51,6 dB.
Naměřená ekvivalentní hladina hluku u objektu č.p. 232 v roce 2004 (bod A) byla 72,2 dB ve dne
a 69,7 dB v noci, z toho odfiltrované zatížení jen z komunikace bylo 69,7 dB ve dne a 65,4 dB v
noci, na vlivy železnice připadá hodnota ekvivalentní hladiny hluku 70,0/67,8 dB (den/noc).
Jak je vidět hlukové zatížení okolí železnice a silnice se na obou stranách zdrojů výrazně neliší.
Naměřené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku u objektu č.p. 452 v roce 2004 (bod B) dosahovaly
63,6 dB ve dne a 62,5 dB v noci, odfiltrované zatížení ze silnice bylo 56,1 dB ve dne a 53,5 dB
v noci. Vlivy železnice v tomto bodě se pohybují kolem 62,7 dB ve dne a 61,9 dB v noci.
V obou případech se potrvrzuje, že vlivy železnice jsou v Hrádku vyšší než vlivy silnice.

Dle “Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí” je nejistota
měření UAB pro měření přístroji třídy přesnosti 1 stanovena pro hluk s odstupem od hluku pozadí
větším než 10 dB jako 1,5 dB v interiéru, a 1,3 dB v exteriéru, pro hluky s odstupem od hluku
pozadí menším než 10 dB jako 2,0 dB v interiéru, a 1,8 dB v exteriéru.

Bereme - li v úvahu, že hluk pozadí je hladina L99, a měřená hladina LAeq, tak ve všech
případech dostaneme nejistotu měření 1,3 dB. V následující tabulce na dalších stranách textu
jsou uvedeny výsledné hodnoty měření včetně přepočtených hodnot v bodech krátkodobých
měření hluku (ve vztahu k referenčním dlouhodobým - 24 hodinovým měřením). Z celkového
počtu 90 vyhodnocovaných bodů je denní hladina hluku 60 dB překročena v 78 případech a
noční hladina 50 dB ve všech 90 bodech.
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Tab.. 19 Hrádek ve Slezsku – průtah ekvivalentní hladiny hluku v bodech - současný stav
číslo
bodu

část 1

část 2

LAeq

výška

část 3

LAeq

výška

LAeq

výška

(m)

den

noc

(m)

den

noc

(m)

den

Noc

1

6,0

66,8

65,3

6,0

59,8

58,3

6,0

64,8

68,7

2

6,0

67,8

66,4

6,0

69,4

68,0

6,0

58,4

63,0

3

6,0

69,3

67,8

6,0

70,3

68,9

6,0

64,4

68,7

4

6,0

62,5

61,1

6,0

63,6

62,1

6,0

63,6

68,0

5

6,0

69,4

68,0

6,0

64,6

63,0

6,0

62,8

65,2

6

6,0

70,4

69,0

6,0

64,9

63,4

6,0

58,7

59,6

7

6,0

60,6

59,0

6,0

70,6

69,1

6,0

61,8

62,6

8

6,0

70,7

69,2

6,0

64,9

63,4

6,0

63,3

63,1

9

6,0

68,5

67,0

6,0

71,5

70,1

6,0

67,0

67,6

10

6,0

64,3

62,8

6,0

61,7

60,1

6,0

62,6

64,2

11

6,0

63,7

62,2

6,0

65,8

64,2

6,0

63,4

65,0

12

6,0

67,1

65,5

6,0

71,7

70,3

6,0

63,4

65,0

13

6,0

60,6

59,0

6,0

73,4

72,0

6,0

65,2

66,3

14

6,0

70,8

67,7

6,0

66,8

65,3

6,0

65,4

66,3

15

6,0

65,7

63,5

6,0

64,3

62,8

6,0

66,3

66,7

16

6,0

71,5

68,6

3,0

73,2

71,8

6,0

66,9

66,8

17

6,0

70,7

68,0

3,0

74,2

72,9

6,0

67,5

67,0

18

6,0

72,0

69,1

3,0

70,2

68,9

6,0

68,1

66,9

19

6,0

62,7

60,6

3,0

73,8

72,5

6,0

68,9

66,9

20

6,0

68,4

65,2

3,0

66,0

64,7

6,0

71,1

68,5

21

6,0

68,0

65,1

3,0

62,2

60,9

6,0

73,1

70,0

22

6,0

68,0

65,1

3,0

65,1

62,8

6,0

71,6

68,6

23

6,0

58,9

57,0

3,0

63,0

60,8

6,0

69,6

67,0

24

-

-

-

3,0

65,6

63,2

6,0

62,0

59,9

25

-

-

-

3,0

68,3

65,8

6,0

56,5

60,3

26

-

-

-

3,0

58,8

56,8

6,0

56,7

60,4

27

-

-

-

3,0

69,4

66,6

6,0

55,1

57,6

28

-

-

-

3,0

68,5

66,0

6,0

56,7

60,3

29

-

-

-

3,0

69,2

66,8

-

-
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30

-

-

-

3,0

69,4

67,0

-

-

-

31

-

-

-

3,0

69,4

67,0

-

-

-

32

-

-

-

3,0

63,7

61,7

-

-

-

33

-

-

-

3,0

69,1

66,5

-

-

-

34

-

-

-

6,0

70,1

67,5

-

-

-

35

-

-

-

6,0

59,4

57,5

-

-

-

36

-

-

-

6,0

61,6

60,0

-

-

-

37

-

-

-

6,0

58,9

57,1

-

-

-

38

-

-

-

6,0

61,1

59,5

-

-

-

39

-

-

-

6,0

58,3

56,7

-

-

-

Vyhodnocení stávající situace
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních
hladin hluku dle metodiky uvedené v publikaci "Hluk z dopravy - Metodické pokyny pro výpočet
hladin hluku z dopravy" - VÚVA Praha 1991, respektive podle "Metodických pokynů pro
stanovení hluku z železničního provozu" - Federální ministerstvo dopravy 1985.

Vyhodnocení hlukového zatížení
Limitní hladinou hluku ve venkovním prostoru pro posuzování a vyhodnocování území podél
železniční trati pro současné období je dle hygienického předpisu denní hodnota v ekvivalentní
hladině hluku 60 dB(A), respektive 72 dB při uvažování staré zátěže a v noční době hodnota 55
dB(A), respektive 67 dB pro starou zátěž. V navazujícím širším okolí jde o hodnoty 55/50 dB
(den/noc), respektive 67/62 dB při uvažování korekce pro starou zátěž. Ve všech případech je
pro hodnocení hlukového zatížení obytných objektů rozhodující hluková situace v nočním
období, v době od 22.00 hod do 6.00 hod.

Objekty v těsné návaznosti na železniční trať nebo v malém odstupu od ní jsou dnes v pásmu
hlukové ekvivalentní hladiny přesahující v denní i noční době 70 dB a nejbližší drážní domky a
objekty nádražních budov pak i 75 dB a to jak ve dne tak i v noci. Přesažení hladiny hluku 70 dB
nastává pouze u několika nejbližších objektů. Jedním místem je několik obytných objektů v
Hrádku ve Slezsku na východní straně železnice.

Velmi nepříznivá situace je dnes v Hrádku ve Slezsku. Středem obce prochází jak železniční trať
tak i relativně zatížená silnice I/11 vedoucí jižním směrem na hraniční přechod do Slovenska.
Obytné objekty se nacházejí jak na straně železnice tak i na straně silnice a jsou v těsné
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návaznosti na tyto hlukové zdroje. Terén na východní straně navíc od železnice stoupá, takže
k hlukovému atakování objektů dochází i ve vzdálenějších místech. Nejbližší objekty jsou
v pásmu zasažení nad 70 dB (den i noc) vzdálenější nad 65 dB (den i noc).
Vyhodnocení výsledné hlukové situace
Vyhodnocení očekávaného hlukového zatížení
Limitní hladinou hluku ve venkovním prostoru pro posuzování a vyhodnocování území podél
železniční trati pro výhledové období je denní hodnota v ekvivalentní hladině hluku 60 dB(A) a v
noční hodnotě 55 dB(A) v těsné návaznosti na železnici (v jejím ochranném pásmu) a 55 dB ve
dne a 50 dB v noci pro ostatní území. Ve všech případech je pro hodnocení hlukového zatížení
obytných objektů rozhodující hluková situace v nočním období, v době od 22.00 hod do 6.00
hod.

Vzhledem k tomu, že podél železniční trati se nachází poměrně značné množství objektů. které
jsou hlukově atakovány v nadlimitní hodnotě je třeba přistoupit k jejich ochraně. Prvotním
způsobem ochrany je řešení pomocí protihlukových stěn a valů. Protihluková ochrana u
ostatních hlukově atakovaných objektů, u nichž nebude situace zlepšována protihlukovými
opatřeními clonícího charakteru, bude řešena formou individuálních protihlukových opatření
(IPO).
Navržená protihluková opatření
Protihlukové stěny
V oblasti Hrádku ve Slezsku je připravována investice průtahu modernizované železnice a
silnice I/11 ve čtyřpruhové směrově rozdělené kategorii centrem obce v místě dnešní polohy
komunikace a železnice. Toto řešení vyvolává posun železniční trati východním směrem o 8 - 13
metrů. V rámci železnice je realizována protihluková stěna na východní straně železnice
s pohltivým povrchem na straně u železnice. Protihluková ochrana na západní straně průtahu
podél silnice bude realizována v rámci silnice. Její realizace se předpokládá ve dvou fázích a
protihluková opatření budou realizována až v definitivní poloze. Je možné se zabývat i dílčím
cloněním etapově realizované poloviny vozovky.
V rozhodující většině případů předpokládáme realizaci plastových protihlukových stěn na
betonovém základu. Pouze v místech zvýšených požadavků na estetické vlastnosti stěn bude
nutno situaci řešit případ od případu.
a) protihluková stěna na východní straně (železnice)
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Staničení

výška protihl. stěny

délka stěny

km 301,000 - 301,450

3,0 m

450 m

km 301,450 - 301,620

3,5 m

170 m

km 301,620 - 301,950

4,0 m

330 m

km 301,950 - 302,070

3,5 m

120 m

km 302,070 - 302,960

3,0 m

890 m

celková délka 1 960 m

Protihluková stěna na východní straně bude realizována na okraji koruny železničního tělesa na
pozemku ČD. Stěna bude na straně železnice akusticky pohltivá, pohltivost na opačné straně
bude podrobně vyřešena v dalších stupních dokumentace. Obecně lze řící, že v případě
souběhu místní obslužné komunikace se stěnou v malém odstupu a ve středu obce bude
v tomto prostoru stěna také pohltivá, v ostatních místech pak nejsou kladeny požadavky na
pohltivost protihlukové stěny z této strany.
b) protihluková stěna na západní straně (komunikace) - etapa 2010
Staničení

výška protihl. stěny

délka stěny

km 300,800 - 301,520

3,0 m

720 m

km 301,520 - 301,630

3,5 m

110 m

km 301,630 - 301,890

4,0 m

260 m

km 301,890 - 302,070

3,5 m

180 m

km 302,070 - 302,950

3,0 m

880 m

celková délka 2 150 m

Protihluková stěna bude realizována na okraji koruny silničního tělesa na pozemku komunikace.
Stěna bude na straně komunikace akusticky pohltivá, požadavky na pohltivost na opačné straně
budou určeny v dalších stupních dokumentace. Obecně ale platí, že v případě přímého souběhu
místní obslužné komunikace s touto stěnou, ve středu obce a u navazujících objektů za touto
obslužnou komunikací bude stěna navržena také s pohltivou úpravou, v ostatních místech pak
s odrazivým povrchem.
Protihlukové stěny výhled rok 2030
Stěna u železnice je identická s návrhem v roce 2010, neboť stěna se nebude měnit.
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Definice polohy protihlukové stěny podél komunikace vychází ze staničení železniční trati a
úseky stěny se stejnou výškou od nivelety komunikace na západní straně průtahu jsou uvedeny
v následujícím přehledu.
Výška stěny byla definována především ze vztahu polohy zdroje (výška nad terénem) a kóty
terénu v daném místě. Oproti etapě roku 2010 je stěna delší, prodlužují se krajní úseky.
b) protihluková stěna na západní straně (komunikace) - výhled 2030
Staničení

výška protihl. stěny

délka

km 300,700 - 301,520

3,0 m

820 m

km 301,520 - 301,630

3,5 m

110 m

km 301,630 - 301,890

4,0 m

260 m

km 301,890 - 302,070

3,5 m

180 m

km 302,070 - 302,990

3,0 m

920 m

celková délka 2 290 m

Protihluková stěna bude realizována na okraji koruny silničního tělesa na pozemku komunikace.
Stěna bude na straně komunikace akusticky pohltivá, požadavky na pohltivost na opačné straně
budou určeny v dalších stupních dokumentace. Obecně ale platí, že v případě přímého souběhu
místní obslužné komunikace s touto stěnou, ve středu obce a u navazujících objektů za touto
obslužnou komunikací bude stěna navržena také s pohltivou úpravou, v ostatních místech pak
s odrazivým povrchem.
Individuální protihluková opatření u objektů (IPO)
Jedná se o zabezpečení odpovídajících hlukových hladin uvnitř objektů pomocí výměny oken
přivrácených ke komunikačnímu koridoru nebo oken hlukově náročných místností (ložnice,
dětské pokoje). V těchto případech bude situace řešena buď celkovou výměnou oken za okna s
vyšším stupněm vzduchové neprůzvučnosti, nebo výměnou za akustická okna s vysokým
stupněm neprůzvučnosti (omezeně). Dalším možným řešením je výměna pouze jednoho
jednoduchého křídla u dvojitých oken a to ať vnitřního nebo vnějšího za křídlo zdvojené, čímž se
opět zvýší stupeň vzduchové neprůzvučnosti oken. Možným řešením je i přidání další skleněné
výplně s distančními vložkami po obvodu na vnějším křídle okna. Samozřejmostí u takovýchto
řešení je maximální snaha o utěsnění jednak rámu okna vůči stěně a jednak křídla okna vůči
rámu, neboť tato místa jsou nejslabším článkem v pronikání hluku dovnitř objektů okny.
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Podmínkou tohoto řešení je dostatečný stupeň zvukové izolace obvodového pláště, neboť
v případě nedostatečných parametrů pláště se výměna oken z hlukového hlediska míjí účinkem,
neboť rozhodující hlukové zatížení do objektu v těchto případech proniká celým pláštěm a
zlepšení kvality oken je prvkem, který situaci neřeší. V místech, kde bude nutno zajistit i
dostatečné provětrání je nutno přistoupit k oknům s větrací štěrbinou nebo větracím labyrintem a
odpovídající provětrávání místností zajistit tak i při zavřeném okně.
B.III.5. Vibrace a záření
Otázky spojené s ochranou před vibracemi upravuje zákon č.258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a nařízení vlády 502/2000 Sb.

V rámci provozu železnice budou generovány kromě hluku i vibrace. Jejich působení je
nejvýraznější u budov stojících v bezprostřední blízkosti drážního tělesa. Expertní odhad vibrací
byl proveden na základě dnešních znalostí a posouzení působení vibrací v rámci provozu na
stávajícím drážním tělese. Zásadní dopady dnes generovaných vibrací na ekosystémy či stavby
v okolí drážního tělesa v námi posuzovaném úseku nebyly zaznamenány. Tuto skutečnost
potvrzují i vyjádření orgánů státní správy a samosprávy, která upozorňují na problematiku hluku,
ale např. poškození objektů v důsledku působení vibrací nezmiňují. Veškerá tranzitní
automobilová doprava bude převedena na vozovku budovanou na novém tělese náspu, který
bude od stávající zástavby vzdálenější. Lze předpokládat, že zvlnění vozovky bude minimální a
případné vibrace generované provozem se na blízkých objektech neprojeví.

V rámci výstavby společného dopravního koridoru nebudou instalována žádná zařízení ani
používána technika, která by byla zdrojem radioaktivního záření.
Pro území České republiky byla v minulosti zpracována „Odvozená mapa radonového rizika
ČR“. Kategorie radonového rizika, vyznačené v mapě, se týkají radonu pocházejícího
z geologického podloží, přičemž rozdělení území do kategorií má pravděpodobnostní charakter.
Ten je dán především vysokou plošnou variabilitou objemových aktivit radonu, která závisí na
řadě geologických i negeologických faktorů. Posuzovaný úsek náleží do 1. kategorie – nízkého
radonového rizika a s rekonstrukcí či výstavbou nových budov určených pro dlouhodobý pobyt
osob se nepočítá.
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Elektromagnetické emise vznikají v okolí linie nadzemního vedení vysokého/velmi vysokého
napětí. V rámci výstavby silnice I/11 nebudou žádné obdobné objekty zřízeny.
B.III.6. Doplňující údaje

V rámci modernizace a výstavby velkých dopravních staveb na našem státním území se
setkáváme i s vlivy, které můžeme označit jako biologické vlivy. Ty představuje možné šíření
neoindigenofytů spojené se zemními pracemi a případné zavlečení „nepůvodních“ druhů
rostlin v rámci vegetačních úprav. Tyto druhy rostlin představují nebezpečí jednak v důsledku
možného křížení s našimi původními druhy, nebo je jsou schopny ze stanovišť zcela vytěsnit.
Vznikají pak monokulturní porosty tvořené pouze jediným, expanzivním taxonem. V případě
bolševníku velkolepého můžeme hovořit i o možném nebezpečí pro zdraví obyvatel, zvláště dětí.
Nejrozšířenější (lépe řečeno nejnápadnější) druhy neoindigenofytů jsou v rámci České republiky
bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavka žlaznatá a topinambur malokvětý. Za nejvýznamnější
druhy, které se rychle šíří na nově upravených plochách náspů s velmi různorodou nabídkou
životních podmínek jsou především křídlatky (Reinotria sp.). Šíření těchto expanzivních druhů je
možno zabránit pouze řádnou údržbou zelených ploch v rámci celého areálu včetně jeho okolí.
Na základě našich zkušeností můžeme doporučit mechanické odstranění jedinců a následnou
aplikaci přípravku Roundap. Vzhledem k houževnatosti křídlatek je nezbytné celý postup i
několikrát opakovat. To platí zvláště u rozsáhlých porostů.

Pro osivo i dřeviny vysazované v rámci vegetačních úprav platí zásada že druhové složení je
vhodné předem diskutovat s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody. Předejde se tak
zavlečení nežádoucích taxonů v rámci výsadeb, které mají za cíl zlepšit stávající poměry na
lokalitách dotčených stavební činností.
Soulad s územním plánem
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal pod
č.j.ÚPSŘ/1156/04/Ma dne 19.8.2004 (viz příloha) vyjádření z hlediska shody předkládaného
záměru s územním plánem. V současné době nemá obec Hrádek platný územní plán a
v současné době bylo projednáno zadání územního plánu, které je před schválením
zastupitelstvem obce. Záměr společného dopravního koridoru je však plně v souladu se záměry
územního plánování v dané lokalitě.

52
Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

Silnice I/11– Hrádek – průtah
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES
umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní
části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a
jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány
vodohospodářskými,

ochrany

zemědělského půdního fondu a státní správy lesního

hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Nadregionální a regionální ÚSES byl pro území České republiky naposledy zpracován v roce
1996. Tento materiál je přejat do platného Územního plánu velkého územního celku Beskydy.
Biokoridor ani biocentrum nadregionální úrovně se v posuzované lokalitě nevyskytuje .
Regionální prvek ÚSES zde zastupuje biokoridor tvořený řekou Olší a jejími břehovými porosty.
Ten prochází kolem celého úseku a od tělesa silnice je oddělen z valné části obytnou
zástavbou. V železničním kilometru 302,773 kříží dopravní stavby potok Komparov, který tvoří
přirozený biokoridor. V současnosti je pod železniční tratí mostní objekt a pod silnicí rámový
propustek. Pod železnicí je podél opěry mostu stezka pro chodce s volnou šířkou 1,5 m. Podle
nové situace se železniční most posune vpravo, tím se vytvoří prostor pro silniční most a
stávající propustek bude zkrácen.
Generel místního územního systému ekologické stability byl pro jednotlivá k.ú. zpracován
v minulých letech především společností Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o. Tento
generel byl pak bez zásadních změn přejat do územních plánů jednotlivých sídelních útvarů.
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Pro posouzení významu jednotlivých biokoridorů z pohledu migrace velkých zvířat jsme
vycházeli z Mapy kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrace velkých savců (HLAVAČ
& ANDĚL 2001), archivních dat o výskytu velkých savců v zájmovém území a vlastního
terénního průzkumu. V souladu s výše uvedenými výchozími materiály můžeme zájmové území
rozdělit do tří kategorií.
1. kategorie - území nevýznamné. Jedná se o území, které je z pohledu výskytu a migrace
velkých savců nevýznamné. Důvodem je v dnešní době především antropogenní
zatížení, které neumožňuje trvalý ani dočasný výskyt velkých zvířat (nemožnost úkrytu,
nedostatek potravy, nedostatek klidu, apod.). Rovněž je pro ně území prakticky
neprůchozí.
Ani v této zóně však nesmí být zlehčena a odsunuta do pozadí otázka migrační
prostupnosti biokoridorů pro drobné a střední živočichy (do velikosti lišky), kteří často žijí
v bezprostředním blízkosti člověka. Nároky na technické zajištění průchodnosti jsou však
menší, než-li v případě velkých savců a bude o nich pojednáno dále.
2. kategorie – území méně významné. Ani zde není bezpodmínečně nutné dimenzovat
křížení tratě s biokoridory na průchod velkých savců. Platí zde však to samé, co bylo
řečeno výše ve vztahu k drobným a středním živočichům. Nároky na průchod jsou zde
posunuty směrem ke středním živočichům do velikosti srnce.
3. kategorie - území mimořádného významu. V takto definovaném území se trvale
vyskytují velcí savci, nebo přes něj pravidelně migrují . Rovněž se jedná o taková území,
která sice pro svůj stávající stav oddělují populace daného druhu, ale z pohledu „výměny
jedinců“ mezi nimi jsou klíčová. Při zlepšení podmínek se migrace jedinců obnoví.
A)Území nevýznamné
Obec Hrádek s obytnou zástavbou po obou stranách dopravního koridoru prakticky znemožňuje
migraci větších savců. Mostní objekty a propustky budou řešeny tak aby umožnily migraci
drobných živočichů do velikosti lišky. Podmostí a dno propustků bude řešeno jako nezpevněné –
zemní. V případě podmostí budou užity na jeho dně přírodní materiály umožňující překonání
tohoto prostoru i drobnými živočichy v „krytu“. V případě, kdy je dno propustku zvodnělé, či pod
mostním objektem protéká vodní tok je nezbytné realizovat tzv. migrační lavice v minimální šířce
40 cm situované 20 cm nad hladinou průměrného ročního průtoku. Propustky řešit zásadně jako
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rámové. Vstup do propustku či podmostí bude upraven tak, aby docházelo k navádění
migrujících jedinců do tohoto prostoru (vegetační úpravy, oplocení, atd.).
B) Území méně významné
Výjimkou v tomto úseku je pouze přemostění potoka Komparov v km 302,773.
Obecně platí vše co bylo řečeno u území nevýznamného. Důležité je ale dodržení následujících
minimálních poměrů šířky, výšky a délky průchodů – 3 : 0,8 : 10 (tedy např. šířka objektu 9m,
výška 2,2m a délka průchodu 30m). Tento poměr je definován jako praktické minimum, kdy
objekt je využíván cca 20-40% jedinců, kteří by zde migrovali bez vlivu křížení s liniovou stavbou
(100%). „Praktické minimum“ je navrhováno z důvodu, že území je hodnoceno v druhé,
z hlediska migrace živočichů nejméně významné kategorii. Mostní objekty svými rozměry 8,5 x
8,5 m při délce 24,5 m resp. ve druhé etapě 36 m splňují nároky na umožnění migrace
C) Území mimořádného význam
V posuzovaném úseku se nevyskytuje.

C.I.2. Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zvláště chráněná území a přírodní parky jsou zřizována na základě zákona č.114/192 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Celkem se rozlišují dva typy „velkoplošných“ zvláště chráněných
území - národní parky, chráněné krajinné oblasti a 4 typy „maloplošných“ zvláště chráněných
území - národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní
památka. Kromě těchto zvláště chráněných území, která jsou vyhlašována v lokalitách
s významnými přírodními hodnotami může být za účelem ochrany krajinného rázu s významným
soustředěním estetických a přírodních hodnot zřízen orgánem ochrany přírody přírodní park.

Ve sledované lokalitě se žádné z výše uvedených území nenalézá. Nejblíže předmětné lokalitě
leží CHKO Beskydy.
CHKO Beskydy
Byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.5373/1973 Sb. Rozloha CHKO je 1160 km2.
Jsou tak největší CHKO v České republice. Pro svůj vodohospodářský význam jsou zároveň
vyhlášeny jako za chráněnou oblast přirozené akumulace vod. Optimalizovaný úsek železnice
tvoří hranici CHKO v drážním km cca 295, 575 – 294,000 (cca 1,6 km) ve směru Mosty u
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Jablunkova se trať odklání od CHKO a její hranici sleduje ve vzdálenosti cca 700 – 900 m
severně. Plošné ovlivnění CHKO v důsledku výstavby tak nepředpokládáme.
C.I.3. Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (dále jen VKP) zavedl do praxe zákon o ochraně přírody a krajiny.
VKP jsou zde definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, utvářející její typický vzhled či přispívající k udržení její stability. Zákon dále taxativně
vyjmenovává prvky, které jsou VKP vždy – tzv. „VKP ze zákona“. Jedná se o lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Zároveň dává zákon orgánům ochrany přírody možnost
určitou část krajiny za VKP prohlásit – tzv. „registrované VKP“.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební postupy,
které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují negativní dopady
spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.

VKP ze zákona
V posuzovaném úseku se jedná o následující VKP.
a) Vodní toky – Definici VKP vodní tok je třeba hledat v zákoně č.254/2001 Sb., o vodách, který
ve svém §43 definuje vodní tok jako povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale
nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. V námi sledovaném
úseku je nejvýznamnějším vodním tokem Olše. Dopravní koridor se v úseku obce Hrádek kříží
s celkem devíti drobnými vodotečemi, sedmkrát je křížení řešeno propustky, jeden mostní objekt
je společný pro místní komunikaci a vodoteč.
V rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude zpracováno takové technické řešení
rekonstruovaných mostních objektů včetně jejich podmostí a propustků, které zohlední stávající
charakter toku a jeho šířku nad a pod vlastním objektem. Důraz bude kladen především na
eliminaci případných trvalých migračních bariér v podélném profilu toku (např. stupně a pod) a
dále na zachování, či obnovení, diverzifikace dna v podmostí. Zároveň bude minimalizován
zásah do břehových porostů a to především vhodným situováním ploch zařízení stavenišť a
přístupových cest.
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VKP registrované – jak již bylo řečeno výše, mají orgány ochrany přírody zákonem danou
možnost určité segmenty krajiny zaregistrovat jako významné krajinné prvky. Postup této
registrace upravuje zákon ve svém §6 a dále §7 jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb.

Ve smyslu těchto ustanovení se v trase žádné registrované VKP nenacházejí.

C.I.4. Území historického, kulturního a archeologického významu
Z historického hlediska prochází silnice jižní částí tzv. Těšínského Slezska, které existovalo jako
celek až do roku 1920, kdy došlo k jeho rozdělení. Celé území hrálo v pravěku stejně důležitou
roli jako Moravská brána. Toto území, s výrazně strategicko – komunikační polohou a jazykovou
různorodostí, bylo středem zájmů států, na jejichž rozhraní vlivů se nachází. Jablunkovským
průsmykem a podél řeky Olše procházela v minulosti tzv. „měděná stezka“, která vedla ze
Slovenska do Vratislavy. Prvním hutním podnikem na Těšínsku byla tavírna mědi v Těšíně,
která byla založena v polovině 16. století. V současné době od Českého Těšína přes Třinec,
Jablunkov do slovenské Čadce vede mezinárodní silnice I/11 (E75) v souběhu se železnicí.
Silnice je důležitou severo-jižní spojnicí mezi Polskem,Českou republikou,Slovenskem a
Maďarskem.
C.I.5. Hustě zalidněná území

Silnice I/11 prochází v posuzovaném úseku hustě obydleným územím. To je představováno obcí
Hrádek, kterou tvoří více méně rozvolněná obytná zástavba s dominujícími rodinnými domy.
Podle dostupných údajů má k 1.1.2002 obec Hrádek 1.753 obyvatel.
C.I.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V současné době je za takovéto území možno považovat obec Hrádek. Důvody spočívají
v průchodu železniční tratě a komunikace I/11 středem obce, kterou tyto dva dopravní koridory
dělí na dvě části. Vzhledem ke směrovému a výškovému vedení těchto dopravních zařízení a
absenci jakýchkoli ochranných prvků je intravilán obce zatížen především hlukem. Rovněž je
ztížena komunikace mezi jednotlivými částmi obce a to především pro pěší. Realizací
společného dopravního koridoru dojde k výraznému zlepšení dnešního nevyhovujícího stavu.
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C.I.7. Staré ekologické zátěže

Dle nám známých skutečností se v blízkém okolí zájmové lokality nevyskytují opuštěné
nezajištěné objekty, kde bylo nakládáno s nebezpečnými látkami. V rámci terénního šetření
nebyly rovněž zjištěny v zájmovém území podél silničního tělesa žádné černé skládky apod..

C.I.8. Extrémní poměry v dotčeném území
V posuzovaném úseku se nenalézají sesuvná či poddolovaná území nebo lokality s významnou
vodní nebo větrnou erozí.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.II.1. Ovzduší a klima

V úseku od Bystřice nad Olší po Jablunkov prochází silniční těleso mírně teplou oblastí MT 7.
Tato oblast se vyznačuje normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. Přechodné období
je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá,
suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

V oblasti ochrany ovzduší jsou používány dva základní pojmy, a to znečišťování (vnášení do
atmosféry – emise) a znečištění ovzduší (přítomnost znečišťujících látek v ovzduší – imise).
Moravskoslezský kraj se v rámci naší republiky řadí mezi kraje, kde je třeba věnovat zvýšenou
pozornost ovzduší a látkám znečišťující ovzduší. V posuzovaném úseku zůstávají i nadále
podstatným zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší lokální topeniště s nedokonalým
spalováním méně hodnotných paliv. Součástí stavby není žádný objekt, který by produkoval
emise.
C.II.2. Voda

Povrchové vody
Zájmová lokalita náleží do úmoří Baltského moře. Nejvýznamnějším vodním tokem zájmového
území je řeka Olše, která protéká ve směru JV - SZ. Můžeme konstatovat, že silnice leží
v údolní nivě řeky Olše. Vodní toky které v posuzovaném úseku kříží dopravní koridor nejsou
uvedeny v přílohze č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
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seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků a nespadají tedy do správy Povodí Odry.
Vodní plochy
Do kategorie vodní plochy můžeme zařadit jednak vodní útvary přírodního původu (jezera) a
jednak vodní útvary vytvořené člověkem (rybníky, kaliště, vodní nádrže.) Takto definované vodní
plochy se v posuzovaném úseku nevyskytují.
Záplavové území
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změněn některých dalších zákonů, jsou záplavová
území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavená
vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce toku vodoprávní úřad.

Na základě rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek Místek, referátu životního prostředí, ze dne
20.6.2000 (č.j. RŽP-2230/00/Fp/231.2) byla stanovena zátopová území v okrese Frýdek Místek
u vodního toku Olše v říčním km 40,500 – 48,000. Na základě rozhodnutí Okresního úřadu
Frýdek Místek ze dne 5.2.2001 č.j.RŽP-4191/00/01/Fp/231.2 bylo stanoveno zátopové území
vodního toku Lomná v říčním km 0,00 – 17,470. Zátopová území byla stanovena na základě
návrhu správce toku, hranice zátopových území byly stanoveny na základě hydrotechnických
studií (odpovídají stoletým průtokům). Železnice i silnice při průchodu obcí Hrádek jsou mimo
hranice zátopových území.
Ochrana vod
Zájmová lokalita se celá nachází v Chráněné oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Jablunkovsko, která byla vyhlášena Nařízením vlády č.10 ze dne 10. ledna 1979.

Podzemní vody
Pro údolní nivu řeky Olše jsou charakteristické fluviální písčité štěrky a hlíny. Podle
hydrogeologické mapy ČR, list 25-22 Frýdek – Místek 15-44 Karviná a 15-42 Bohumín, je výše
uvedené horninové prostředí charakterizováno zvýšenou transmisivitou horninového prostředí.

Pro úsek mezi Loukami nad Olší až Jablunkovem jsou charakteristické průlinové kolektory
fluviálních písčitohlinitých a štěrkovitých sedimentů. Z hlediska kvality podzemní vody pro
využitelnost pro zásobování pitnou vodou se jedná o území s výskytem podzemní vody
vyžadující složitější úpravu (voda II. kategorie dle ČSN 757111).
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Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží zájmová lokalita k rajónu č. 153 – Fluviální a
glacigenní sedimenty v povodí Olše (podle vyhlášky č.292/2002 Sb.).
C.II.3.Půda

Podle mapy půd Moravy a Slezska (1:800 000) jsou nejrozšířenějším půdním typem v severní
části Moravskoslezského kraje parendziny

na zvětralinách, v jihovýchodní části kraje pak

kambizemě a podzoly. Podél vodních toků, tedy pro údolní nivy, jsou typickým půdním typem
fluvizemě či fluvizemě glejové. Obdobná je i situace v zájmové lokalitě. Typickým půdním typem
jsou parendziny na zvětralinách. Pouze v údolní nivě řeky Olše se vyskytují fluvizemě glejové.
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické členění
Zájmová lokalita dle geomorfologického členění (Demek 1987) náleží k provincii Západní
Karpaty, k soustavě Vnější Západní Karpaty (úsek od obce Louka až ke státní hranici se SR).
V úseku mezi Třincem a Mosty u Jablunkova prochází silnice Jablunkovskou brázdou, která je
tvořena souvrstvím peleogenních pískovců a jílovců v příčné, zlomy zdůrazněné synklinále
godulské digitace slezského příkrovu. Reliéf je erozně denudační se stopami pliocenního
zarovnaného povrchu, dno sníženiny je tvořeno pleistocénními akumulačními plošinami, které
jsou porušeny četnými říčními erozními terasami.

Předkvarterní podloží je tvořeno miocenními jíly (neogen – sp. baden), zastoupenými šedými
vápnitými jíly převážně pevné až ojediněle tvrdé konzistence s kostkovitou rozpadavostí,
prostoupenými četnými prachovitě písčitými laminami. Svrchní poloha jílů tuhé konzistence je
často odvápněná. Sedimenty halštovského zalednění, nasedající na miocenní jíly, reprezentuje
vrstva bělošedých křemitých písků s vložkami hrubších štěrků. Nadložní polohu tvoří terasové
silně zahliněné štěrkopísky středně až hrubě zrnné, zvodnělé, ulehlé, s převahou beskydských
pískovců.

Polohu štěrkopísků překrývají glacigenní prachovité, písčité až místy jílovité hlíny s lokálními
výskyty fosilních zbytků dřevin, tuhé konzistence a mocnosti 0,6 – 3,2 m. Při povrchu původního
terénu byly dokumentovány sprašové hlíny prachovité, tuhé konzistence, v mocnostech do
2,4m.
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Přírodní zdroje
Území je významné i z pohledu akumulace podzemních vod vhodných pro zásobování
obyvatelstva. Tyto přírodní zdroje jsou chráněny formou chráněných oblastí přirozené
akumulace podzemních vod a vodních zdrojů. Zájmová lokalita se celá nachází v Chráněné
oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko, která byla vyhlášena Nařízením
vlády č.10 ze dne 10. ledna 1979.
C.II.5. Fauna a flóra
Území České republiky bylo z pohledu bioty v minulosti předmětem řady členění (např.
fytogeografické, zoogeografické apod.). V rámci zpracovávání metodiky ÚSES se však ani jedno
z dříve zpracovaných členění neukázalo jako vyhovující. Důvodem byla skutečnost, že tato
členění byla vypracována za jiným účelem, s jinými požadavky a parametry. Proto bylo
připraveno nové členění našeho státu, které v sobě zohlednilo jak abiotické podmínky tak biotu
daného prostředí. Práce vyvrcholily v roce 1996 (CULEK et al. 1996), kdy bylo publikováno
biogeografické členění České republiky.
Biota námi sledovaného území přísluší dle tohoto členění k západokarpatské podprovincii.

Západokarpatská podprovincie – Biota této podprovincie je ovlivněna charakteristickou geologií
a geomorfologií. Pro reliéf Karpat jsou charakteristické poměrně velká převýšení (a to i v jejich
Moravské části), která umožňují víceméně plynulé vyznívání teplomilné flóry vysoko do pohoří a
naopak sestup horských druhů do inverzních poloh. Také touto skutečností je dána poměrně
vysoká druhová diverzita této podprovincie

Obecně můžeme konstatovat že flóra a fauna Slezska mají středoevropský ráz. Zásadním
momentem v jejich vývoji bylo čtvrtohorní zalednění spojené s ústupem či vymřením celé řady
druhů organismů. Po skončení doby ledové nastalo opětovné osídlovaní uvolněného
prostoru.
Flóra
Z pohledu fytogeografického členění naší republiky leží sledované území v mezofytiku. Jde o
oblast vegetace a květeny odpovídající zonální vegetaci v středoevropských podmínkách
oceanity, což je oblast opadavého listnatého lesa. Zahrnuje vegetační stupně suprakolinní až
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submontánní, podle Zlatníka vegetační stupeň 3. až 5. Oblast měla díky historii osídlení
převážně lesní vývoj vegetace a flóry s odpovídajícím pedogenetickým procesem.
Dle fytogeografického členění

(HEJNÝ & SLAVÍK 1988) náleží sledovaná oblast do

fytogegrafického obvodu Karpatské mezofytikum. Posuzovaný úsek patří do fytogeografického
okresu Podbeskydská pahorkatina a v něm do podokresu Beskydské podhůří (cca od Třince
po Jablunkov). Z pohledu přirozené potenciální vegetace (tedy vegetace, která by se v území
nalézala bez jeho ovlivnění člověkem) (NEUHAUSLOVÁ et al. 2001) by v tomto území byla
nejrozšířenějším typem podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis – Qercetum) s ostřicí
třeslicovitou (Carex brizoides), která by se rozprostírala na většině území mezi Třincem a
Jablunkovem. Podél vlastního toku Olše od Třince po státní hranici by vegetace náležela bikové
bučině (Luzulo – Fagetum).

V současné době je však vegetace, kterou bychom mohli považovat za přirozenou, v trase
železničního koridoru vyvinuta velmi sporadicky a je omezena na ostrůvky především podél
vodního toku Olše.
Popis posuzovaného úseku ve směru staničení železniční tratě (t.j. Jablunkov-Třinec)
Od začátku úseku v km 300,3 je podél trati i silnice pás vzrostlé zeleně tvořené převážně
spontánními porosty keřů a stromů. Vzhledem ke změně směrového vedení tratě bude muset
být většina této vegetace zejména po pravé straně vykácena. V km 301,0 (t.j.v místě největšího
posunu kolejí vegetace končí a úsek do km 301,3 je prakticky bez zeleně a to z obou stran
kolejí. Po pravé straně kromě posunutého náspu bude posunuta i místní obslužná
komunikace.Od km 301,3 do 301,45 jsou vpravo od náspu opět křoviny a řada vzrostlých topolů
za stávající místní komunikací oddělující fotbalové hřiště. V následujícím úseku do km 301,6 se
nový násep a zejména místní obslužná komunikace dotkne zahrad u obytné zástavby, kde se
vyskytují ovocné stromy a keře. Od km 301,7 do 302,0 je prostor nádraží opět s obytnou
zástavbou a zahradami zasahujícími do trasy nové místní komunikace. Úsek od km 302,0 do
302,2 je bez vzrostlé zeleně a následující úsek do 302,4 opět zasahuje do zahrad. Zbytek
posuzovaného úseku do km 303,5 je prakticky bez vzrostlé vegetace s výjimkou přemostění
potoka Komparov

(km302,773), kde výstavba nového mostu zasáhne křoviny u náspu a

břehové porosty potoka.
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Fauna
Detailní faunistický průzkum nebyl prováděn. Námi použité údaje jsou převzaty z literárních
pramenů (především Anděra & Hanzal 1995, 1996) a doplněny o poznámky získané během
terénních prací.
Savci
Z pohledu výskytu velkých savců (vlk, rys, jelen, medvěd) je posuzované území bez většího
významu. Obytná zástavba po obou stranách dopravního koridoru neposkytuje zvěři dostatek
klidu a pro pohyb terénem jsou významnou překážkou oplocené plochy zahrad. Možnosti jsou
omezené i v prostoru lokálního biokoridoru – přemostění potoka Komparov. Koryto potoka je
sice kryto křovinatými břehovými porosty ale po obou březích potoka a obou stranách
dopravního koridoru je obytná zástavba částečně s oplocenými zahradami.
Ptáci
Koridor, díky vzrostlým dřevinám, které jej doprovázejí po celé jeho délce představuje významný
tahový koridor pro drobné pěvce. Rovněž pozemky zarostlé keřovým patrem poskytují vhodné
podmínky pro hnízdění drobných druhů ptáků. Ochrana drobných druhů ptáků, využívajících
dřevinné porosty podél trati jako tahové cesty či lokalit pro hnízdění spočívá v omezení doby
kácení dřevin na období vegetačního klidu. Jako kompenzační opatření je třeba počítat
s vhodně umístěnou náhradní výsadbou, kterou na základě našich zkušeností doporučujeme
situovat přednostně do dnes nefunkčních prvků ÚSES. Uložení náhradní výsadby, stejně tak
jako jejího rozsahu a situování je však věcí příslušných orgánů státní správy, které jsou na
úrovni obcí.
Ryby
Z důvodu stavebních prací na mostních objektech a s tím spojeným rizikem pro vodní živočichy
je třeba upozornit na možný výskyt několika následujících druhů. Z řeky Olše je uváděn výskyt
vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus), která je zvláště chráněným druhem řazeným do
kategorie ohrožených druhů. Vzhledem k charakteru vodních toků v oblasti je možno očekávat i
nálezy střevle potoční (Phoxinus phoxinus), která je rovněž zvláště chráněným druhem
v kategorii ohrožený. V průběhu dalších projekčních prací doporučujeme ověřit výskyt těchto
druhů na potenciálně optimalizací dotčených úsecích vodních toků. Rovněž doporučujeme
zohlednit technické řešení úpravy dna pod mostními objekty a propustky tak, aby umožňovalo
migraci ryb v podélném profilu. Jedná se zejména o max. výšku případných prahů, která nesmí
překročit 10cm a vyloučení tvrdé úpravy podmostí např. dlažbou kladenou do betonu. Je
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nezbytné zachovat v prostoru pod objekty diverzifikaci dna zachovávající různé typy proudění a
„klidové zóny“ pro odpočinek migrujících jedinců. Výška prahů je významná především v případě
vranky, která je svým způsobem života vázána na dno (absence plynového měchýře, tvar těla) a
vzhledem ke své morfologii má jedny z nejmenších předpokladů pro překonávání bariér v toku.
C.II.6. Ekosystémy

a. Lesní
V posuzovaném úseku se dopravní koridor nedostává do přímého kontaktu s lesními porosty ani
jimi přímo neprochází. Specifickým rysem posuzovaného úseku je výskyt vzrostlých dřevin
v pásu podél železniční tratě a silnice. I když se jedná o poměrně úzký pruh dřevin v jedné až
několika řadách, představují v odlesněném území významný podíl vzrostlé stromové vegetace,
navíc mají význam jako pás izolační zeleně podél dopravních staveb. V druhovém složení
dominují keře jako např. hloh (Crataegus sp.), bez černý (Sambucus nigra), střemcha hroznatá
(Padus avium), kalina obecná (Viburnum opulus), slivoň (Prunus sp.) a další. Stromové patro
pak tvoří převážně topoly (Populus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).

b. Vodní a mokřadní
Vegetace podél vodních toků a vodních ploch má ve sledované oblasti významné zastoupení.
Nejvýznamnější je v této souvislosti tok řeky Olše a její břehové porosty. Mezi nejčastěji
zastoupené druhy dřevin patří stromové vrby (Salix cf. alba), topol (Populus sp.), topol osika
(Populus tremula), javor babyka (Acer campestre), vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá
(Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a některé další. Časté je i zastoupení keřů a
bylinné vegetace typické pro břehové porosty (zde např. chmel otáčivý – Humulus lupulus,
kopřiva dvoudomá – Urtica dioica, bršlice kozí noha – Aegopodium podagraria a další). Tok řeky
Olše je po levé straně silnice I/11, oddělen obytnou zástavbou se zahradami.
c. Urbánní
I když v tomto případě můžeme mluvit jen ztěží o ekosystému v jeho přírodním pojetí, v oblasti
posuzovaného úseku dopravního koridoru tvoří naprosto převládající podíl všech popisovaných
složek, je nutné také tomuto typu prostředí věnovat pozornost.
Typická je poněkud rozvolněná, zástavba spíše venkovského charakteru. K silnici často
přiléhají zahrádky rodinných domů a výsadby ovocných a okrasných dřevin představují spolu
s izolační zelení tratě často hlavní vzrostlou zeleň v nejbližším okolí.
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d. Ostatní
Do této kategorie můžeme zařadit především intenzívně obhospodařované polní plochy,
pastviny a louky.

Polních ploch se vzhledem k charakteristikám uvedeným v předchozích

odstavcích v posuzované oblasti příliš mnoho nenachází. Jedná se spíše o maloplošná pole
přiléhajících obydlí.
C.II.7. Krajina
Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji
odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část
zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.
Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují

od původních krajin před příchodem člověka.

Původní krajiny (označované také termínem přírodní)

sestávají ze vzájemně působících

přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů. Pochopení
struktury přírodních krajin a pochodů, které je vytvářely, je nutné pro racionální využívání
stávajících kulturních krajin. V souladu s Demkem (DEMEK 1992, 1999) dále používáme pro
původní krajinu termín chora.

Původní krajiny
Současný ráz slezské krajiny je výsledkem dlouhého a složitého vývoje. Severozápad je vyplněn
Českou vysočinou, jihovýchod Karpatami. Obě horské soustavy, rozdílné svým vývojem a
geologickou stavbou, jsou od sebe odděleny sníženinami Moravské brány a Ostravské pánve.
Námi posuzované území přísluší do karpatské skupiny mezochor. Jde o krajiny mladého
pásemného pohoří a jeho předpolí, které se vyvrásnilo na rozhraní mezi mladšími a staršími
třetihorami s kontinentálními rysy podnebí. Zahrnuje jednak zonální krajiny opadavého listnatého
lesa mírného pásu pro které je příznačné hojné a rovnoměrné rozložení srážek, sezónní rytmika
(4 roční období) a společenstvo listnatého lesa. Jednak azonální nivní krajinu podél toku Olše.
Tyto krajiny jsou obecně značně pozměněny činností člověka a původní lesní společenstva
nahradila společenstva obdělávaných ploch. Vlastní lokalita pak náleží ke
Slezskobeskydské mezochoře – hornatinná krajina na slezsko polské hranici, vyvinutá na
flyšových horninách mezi Mosty u Jablunkova a Třincem.

Průměrná střední výška je 613 m

n.m. Ve vyšších polohách jsou vyvinuty kambizemě nenasycené až podzolované, v nižších
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polohách pak kambizemě nasycené a kambisoly nenasycené na zvětralinách flyše. Mezochora
má chladné podnebí (CH7).
Kulturní krajiny
Tyto krajiny jsou podle povrchového uspořádání a možností využití členěny do několika
kvalitativních skupin. Krajinu v posuzovaném úseku pak můžeme přiřadit k základní skupině:
Zemědělská a lesohospodářská krajina. Je pro ni příznačná vysoká koncentrace lidských sídel,
se všemi průvodními jevy, liniovitě uspořádaných podél vodního toku Olše. Vodní tok pak od
nepaměti představuje dopravní koridor mezi jednotlivými body osídlení.
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavedl do praxe
zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz je v něm definován jako přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Pro zhodnocení stávajícího krajinného rázu jsme provedli následující vymezení posuzované
krajiny. Vlastní vymezení bylo provedeno na základě našich zkušeností a za použití výchozích
tezí tak, jak jsou uvedeny v první části této kapitoly. Vzhledem k tomu, že posuzovaným
záměrem je liniová stavba procházející v poměrně krátkém úseku prostředím obytné zástavby
obce v krajinném celku jsme pak ještě dále členili na tzv. krajinné prostory (v souladu s publikací
Vorel a kol. 1995), které se vyznačují homogenitou jednotlivých hodnot krajinného rázu.
Posuzovaná část patří ke krajinnému celku mezi Vendryní a státní hranicí se SR. Jedná se o
vesnickou krajinu

s extenzívně obdělávanými plochami malé velikosti, s vysokým podílem

přírodních složek, se sídelními útvary, které převážně respektují historický vývoj a jen
s ojedinělými prvky moderní zástavby (které nerespektují historický vývoj). Charakteristickým
rysem je liniové uspořádání sídel podél páteřní komunikace a železnice, které prochází údolní
nivou Olše a Jablunkovským průsmykem. Přírodní pozitivní dominantou v tomto krajinném celku
jsou příležitostně viditelné lesní porosty (v CHKO Beskydy a při její hranici) na horizontu a údolní
nivy vodních toků.

Krajinný prostor lze považovat za území s méně výraznými hodnotami krajinného rázu nebo
s krajinným rázem silně narušeným hospodářskou činností, osídlením, dopravními a technickými
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stavbami. Zde platí, že harmonické měřítko nebude v důsledku realizace společného dopravního
koridoru významně ovlivněno. Ke změně poměrů jednotlivých ploch došlo již v uplynulých letech
v důsledku výstavby stávajícího drážního a silničního tělesa. Uvažované přeložky a dostavba
silnice se tak na dnešním stavu zájmové lokality výrazně neprojeví.
C.II.8. Obyvatelstvo
Jak již bylo uvedeno výše, historické osídlení se soustředilo do údolní nivy řeky Olše, podél tzv.
Měděné stezky“. Hustota osídlení se odvíjela od šíře údolní nivy a podmínek k zemědělské
činnosti v území. Podle dostupných údajů k 1.1.2002 má obec Hrádek 1.753 obyvatel.
C.II.9. Hmotný majetek

Při průchodu obcí Hrádek prochází dopravní koridor obydleným územím. V těsné blízkosti trati a
komunikací se nachází nejen obytné domy,

ale i zahrady a další zařízení občanské

vybavenosti. V rámci úpravy směrových poměrů dojde k přeložce trati mimo stávající drážní
pozemky. V první etapě ve směru drážní kilometráže vpravo, zejména z důvodu nutnosti
vybudovat novou místní obslužnou komunikaci dojde k záboru obecních a soukromých
pozemků, ve dvou případech zastavěných ploch a dále pozemků řazených do ZPF (zahrady) či
ostatních ploch dle evidence z katastru nemovitostí. Ve druhé etapě (při rozšíření silnice I 11 na
čtyřpruh) dojde k podobné situaci po levé straně od silnice, opět zejména při budování nové
místní obslužné komunikace. Míra tohoto vlivu je posouzena v kapitole D.I.10. Vlivy na hmotný
majetek a kulturní památky.

C.II.10. Kulturní památky
Při hodnocení kulturních památek a výtvarného umění bývá české Slezsko rozdělováno na
západní část s centrem Opavou a část na východ od Ostravy, kde je přirozeným centrem Těšín
(např. BAKALA et al. 1992.) Námi sledované území, lemující železniční trať a silnici tak celé
náleží do východního Slezska. Porovnáme-li množství památek a jejich výtvarnou úroveň v obou
částech slezské země, musíme konstatovat jistou nevyrovnanost a to ve prospěch západní,
opavské, části. Důvodem je zřejmě skutečnost, že přesto že Těšín byl přirozeným centrem této
oblasti, nacházel se na periferii země. Vzdálenost od politických a duchovních, tedy i církevních
center, spolu s hustotou osídlení, vždycky v minulosti úroveň kultury ovlivňovala. Přesto že
hlavní kolonizační vlna přicházela do území ve 13. století nezachovala se zde např. žádná
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církevní stavba v raně gotickém slohu. Obecný úvod a širší souvislosti jsou uvedeny v kapitole
C.1.4. Území historického, kulturního a archeologického významu.
Archeologické lokality
Žádná archeologická lokalita nebyla v posuzovaném úseku zjištěna.
Nemovité kulturní památky
Za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (v platném znění),
prohlašuje ministerstvo kultury ČR nemovité a movité věci (popřípadě jejich soubory), které jsou
významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od
nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších
oborů lidské činnosti, pro jejich revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické hodnoty.
Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje
vláda ĆR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. V zájmové
lokalitě (do 200 m od silničního tělesa) se nenachází žádná národní kulturní památka ani
nemovitá kulturní památka.
Památné stromy
Památné stromy byly v minulosti vyhlašovány v souladu se zákonem č.40/1956 Sb., o státní
ochraně přírody. V současné době je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a
stromořadí vyhlásit za památné stromy dle ustanovení §46 zákona č.114/192 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
V námi posuzovaném úseku se nenalézá v bezprostřední blízkosti silnice žádný památný strom.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí

Na základě výše uvedených údajů můžeme konstatovat, že silnice prochází územím
dlouhodobě

velmi výrazně ovlivňovaným lidskou činností. Převážná část posuzovaného

silničního tělesa prochází souvisle zastavěným územím. Silnice vede přímo intravilánem obce a
volnou krajinou neprochází. Dřeviny pásu izolační zeleně podél trati a silnice ať vysazené či
tvořící spontánní porosty, představují jedinou vzrostlou zeleň v dané lokalitě. V následujících
odstavcích jsou shrnuty nejzásadnější poznatky uvedené v části C.I. a C.II. tohoto Oznámení.
Silnice prochází v souběhu s drážním tělesem hustě obydleným územím. Trať i silnice
prochází obcí Hrádek, kterou tak půlí na dvě části. V celém úseku je již dnes patrné především
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hlukové zatížení intravilánu způsobené jak železniční tak silniční dopravou. Situace se výrazně
zlepší po vybudování společného průtahu, kdy dnešní tranzitní doprava bude svedena do
společného koridoru

a dojde ke zlepšeni technických parametrů trati i silnice a realizaci

protihlukových opatření.
Silniční těleso přichází

do kontaktu s prvkem ÚSES. Regionálním prvkem ÚSES je zde

regionální biocentrum tvořené potokem Komparov a jeho břehovými porosty, které je i při
křížení s tělesem koridoru více méně funkční. Celý úsek mezi Bystřicí a státní hranicí se
Slovenskou republikou (drážní km 305,500 – 286,534) řadíme z hlediska výskytu a migrace
velkých savců (Mapa kategorizace území ČR z hlediska (HLAVAČ & ANDĚL 2001)) území
mimořádného významu. Celý posuzovaný úsek je uvnitř chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) Jablunkovsko.
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ČÁST D
KOMPLEXNI CHARAKTERSTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZAMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNI PROSTŘEDÍ

Tab. 20 Identifikace vlivů

Výstav
ba

VLIV

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

vlivy na obyvatelstvo - hluk
vlivy na obyvatelstvo - ostatní
vlivy spojené se změnou dopravní
obslužnosti
vliv na čistotu ovzduší
vliv na změnu klimatu
hluk
biologické vlivy
fyzikální vlivy
změny v kvalitě povrchových a
podzemních vod
vliv na povrchový odtok a změnu
říční sítě
ovlivnění režimu podzemních vod,
změny vydatnosti zdrojů a změny
hladiny hladiny podzemní vody
zábor ZPF (dočasný i trvalý)
Zábor PUPFL (dočasný i trvalý)
vliv na čistotu půd
projevy eroze
svahové pohyby vzniklé ražením
tunelů
likvidace poškození populací
vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů
likvidace poškození dřevin
rostoucích mimo les
zásah do prvků ÚSES, zásah do
VKP
Vlivy na další významná
společenstva (SPA)
vliv na horninové prostředí
vliv na přírodní zdroje
změny reliéfu krajiny
vlivy na krajinný ráz
vlivy spojené se změnou funkčního
využití krajiny
vlivy na rekreační využití krajiny
likvidace, narušení budov a
kulturních památek
vlivy na paleontologické a
geologické a archeologické
památky

Provoz

Po ukončení
provozu

V1

V0

V1

V0

V1

+
+

+
+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
-

+
+
-

+
-

+
+
-

+
+
-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
-

+
-

-

+
+
-

+
+
-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+
+

+
-

-

+
+

+
+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-
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+

identifikovaný vliv v dané etapě nastal

–

identifikovaný vliv v dané etapě nenastal

V1

varianta předkládaná investorem k posouzení

V0

nulová varianta (ponechání železnice ve stávajícím stavu)

Pro zhodnocení velikosti a významnosti jednotlivých vlivů stavby na životní prostředí jsme
nejprve provedli identifikaci těchto vlivů. Jejich přítomnost či absence v rámci jednotlivých etap
záměru a jednotlivých variant je prezentována v předchozí tabulce. Z této tabulky vyplývá, že
většina identifikovaných vlivů na životní prostředí jednotlivých variant je spojena nejen s etapou
výstavby a s následným provozem, ale i s etapou po ukončení provozu. Vlivy spojené s obdobím
výstavby jsou časově omezené. V dalším textu je proto provedeno podrobné hodnocení
významnosti vlivů pouze pro etapu nejzásadnější a to etapu provozu. Ta je z časového hlediska
nejdelší a svými vlivy tak bude působit na své okolí nejdéle.
Jednotlivé vlivy variant V0, V1 budou v případě ponechání či odstranění drážního tělesa po
ukončení provozu prakticky totožné. Z tohoto důvodu nebyly blíže posuzovány.

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy na obyvatelstvo byly předmětem samostatného posouzení, které je nedílnou součástí
předkládaného Oznámení (KOTULÁN 2004) a je jednou z jeho příloh. Z uvedeného expertního
posudku je zřejmé že znečišťování ovzduší nehraje a nebude hrát ze zdravotního hlediska
významnou roli. Obyvatelé bydlící podél centrální dopravní tepny v Hrádku ve Slezsku jsou
exponováni neúnosně vysokým hlukovým hladinám v době denní a ještě podstatně významněji
v době noční. Projektovaná rekonstrukce tyto nepříznivé vlivy znatelně zmírní. Závažným
problémem je zejména narušování spánku vysokými ekvivalentními hladinami nočního hluku a
jeho opakovanými maximy při průjezdu vlaků a těžkých vozidel.
Se závažným obtěžováním obyvatelstva bude zjevně spjata stavební činnost při rekonstrukci a
navazující nákladní automobilová doprava v průběhu výstavby silnice. I když půjde o vlivy
časově omezené, je třeba v dalších fázích přípravy stavby zabezpečit jejich dosažitelnou
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minimalizaci. Vcelku bude vliv rekonstrukce na obyvatelstvo snížením hlukových hladin a
zvýšením protiúrazové bezpečnosti zdravotně příznivý.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Změny klimatu vyvolané realizací a provozem posuzovaného záměru se nedají předpokládat.
Ve fázi provozu provozu nedojde ke změnám v kvalitě ovzduší. Důvodem je plná elektrifikace
trati a minimální nárůst dopravy realizované pomocí nezávislé trakce. Celková hustota
automobilového provozu se rovněž nezmění, pouze tranzitní doprava bude převedena na novou
komunikaci do koridoru.

V období výstavby však dojde ke krátkodobým změnám v kvalitě ovzduší a to především podél
přístupových komunikací a zařízení stavenišť. Pro proces výstavby lze očekávat krátkodobé
navýšení těžké nákladní dopravy spojené s navýšením emisí z nákladní dopravy a tak i
dočasnou změnu v imisní situaci podél komunikací. Rovněž se dá očekávat zvýšení prašnosti a
to především v úsecích výjezdu ze staveniště. Také plochy zařízení stavenišť a vlastní stavba
budou zdrojem polétavého pachu. Působení těchto vlivů však bude časově omezeno a všechny
procesy spojené se zhoršením kvality ovzduší budou plně reverzibilní. Podrobně je problematika
komentována v kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo.

V této kapitole musíme upozornit na přetrvávající praxi pálení odpadů, ze strany některých
stavebních firem. Přesto že odpady je zákonem zakázáno volně spalovat (zákon o ochraně
ovzduší, zákon o odpadech), dochází k pálení především odpadů typu komunální odpad (včetně
PET lahví) a dřeva. Ze strany dodavatele stavby tak bude nezbytné důsledně dbát na
dodržování legislativy na úseku odpadového hospodářství).
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Podrobně je problematika hlukové zátěže ve vztahu k osídlení komentována v kapitole D.I.1.
Vlivy na obyvatelstvo a kapitole B.III. Hluk.
Z hlediska hlukového působení je ve fázi realizace nejnepříznivější výstavba mostů, kdy je okolí
zatěžováno nejdelší dobu, ale ne stále s plnou hlučností. V případě kompletní rekonstrukce se
zrušením stávajícího mostu je nejnepříznivější první fáze, kdy bude stávající mostní konstrukce
rozebrána a odstraněna. Při uvažované hlučnosti rozbrušovačky, pneumatického kladiva nebo
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kompresoru okolo 90 dB ve vzdálenosti 10 m od hlukového zdroje (povrchu zařízení) budou
hlukové hladiny hluku 65 dB splněny od vzdálenosti cca 150 metrů od zdroje, v případě
současné práce dvou takovýchto zařízení pak ve vzdálenosti 180 metrů od zdroje (při stejném
místě působení). Vzhledem k tomu, že zařízení nebudou používána určitě současně na stejném
místě lze hovořit o ovlivnitelném okolí do 160 metrů od zdroje. Přitom uvedené hlukové
působení nebude trvat po celou dobu stavby a soustředí se do časových úseků s délkou od
týdne do max. 14 dnů a ani nepotrvá průběžně během celé pracovní směny.

Vlastní výstavba nových betonových mostů s průběžným štěrkovým ložem je již méně hlukově
náročná. Budou použity většinou buď plně prefabrikované nosníky, které budou jeřáby osazeny
na opěry nebo most bude řešen jako betonový předpjatý z dílčích sestavených a předepnutých
prvků. Dobetonovávky budou prováděny pumpami na beton a dovozem betonové směsi
Autodomíchávači. Hlučnost těchto zařízení (včetně jeřábů) se dnes pohybuje okolo 92 dB ve
vzdálenosti 1 m od zařízení (většinou motoru). Povolená hladina hluku 65 dB bude v tomto
případě splněna ve vzdálenosti okolo 25 metrů od mechanismu. Jak u jeřábů tak i u pump na
beton a autodomíchavačů lze zvolit takovou polohu (na straně tratě), aby byla vzdálenější od
nejbližší zástavby.

Druhá skupina prací je představována hloubením jam pro základy sloupů a objektů, betonáží
základů a stavbou ostatních konstrukcí. Pro hloubení jam a rým budou použita rýpadla a bagry
se zdrojovou hlučností mezi 92 - 94 dB. Splnění povolené hodnoty 65 dB ve dne přichází
v úvahu od 25 do 30 metrů od zdroje hluku. Ostatní záležitosti budou řešeny pomocí
autodomíchávačů a jeřábů s hlučností maximálně okolo 92 dB. Práce jsou však relativně malého
rozsahu byť s větší četností u trakčních sloupů. Přesto hlukově náročné činnosti se budou
pohybovat mezi jedním až dvěma dny a budou vystřídány méně hlučnými činnostmi. Z hlediska
hlukového zatížení není hluk z výstavby těchto druhů stavebních objektů rozhodující.

Upravováno bude zemní těleso a budovány nové náspy , pláň železničního spodku a pláň
silnice. Pokladač kolejových polí vytrhá staré koleje včetně pražců. Hlučnost tohoto zařízení je
v úrovni nákladního automobilu - tedy hluk ve vzdálenosti 1 m od zdroje (1 m od výfuku motoru)
okolo 92 dB. Hlukový vliv tohoto zařízení může tak dosahovat až do cca 50 metrů (uvažováno
jako stacionární zdroj, vzhledem k velmi pomalému pohybu při práci). Po odstranění stávajících
kolejových pásů odtěží bagry

a rýpadla staré štěrkové lože. Zemní práce na železničním

spodku budou realizovány opět rýpadly, dozery, bagry, skrejpry a nákladními auty. Hlučnost
těchto mechanizmů se pohybuje okolo 92 - 94 dB (hlukový vliv tedy do 25 - 30 metrů od místa
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práce). Největší hlukové zatížení okolí železniční trati bude při zaštěrkovávání trati - dovoz
štěrku nákladními vozy, vysypávání a rozhrnování. Následuje položení nových kolejových polí
pokladačem kolejových polí, doštěrkování (stejné jako u štěrkování). Mezi hlučnější procesy
patří i usazení kolejí s podbíjením pražců. Konečnou prací je dorovnání štěrkového lože
kolejovým pluhem. Pokud budeme uvažovat s hlučností v tomto případě okolo 98 dB bude
hlukový vliv stavebních prací dosahovat až do vzdálenosti 45 metrů od zdroje hluku. U
zaštěrkování a pokládky kolejových polí jde práce relativně rychle, takže hlukové ovlivnění
nezabírá tak dlouhý časový úsek a práce jsou opět vystřídány méně hlučnými činnostmi nebo
klidem do další navazující činnosti.

Mezi dokončovací práce na železniční trati patří i broušení kolejí, pro zajištění přesného
průjezdu vlaků zatáčkou. Hlučnost i v tomto případě se bude pohybovat maximálně okolo 98 dB
v místě zdroje hluku. Broušení připadá v úvahu pouze v zatáčkách a pouze v některých místech.
Trvání této činnosti se bude omezovat na hodiny maximálně na dny, bez soustavného
hlukového působení, neboť práce je přerušovaná potřebnými měřeními.
Jak je z předcházejících částí popisu zřetelné, nejproblematičtějšími místy během výstavby
z hlediska hlukového působení na okolí jsou mostní objekty, u nichž bude nutno počítat
s hlukovým ovlivněním až do vzdálenosti mezi 150 - 180 metry od zdroje. Při rekonstrukci mostů
se mimo jiné soustřeďuje výstavba na jednom místě po relativně dlouhou dobu, i když ne
s trvale vysokými hladinami hluku. Vliv stavby silnice lze očekávat do vzdálenosti cca 50 metrů
od koridoru v době nejhlučnějších činností. I v tomto případě nepůjde o hlukové působení na
okolí a především obytné objekty během celé doby výstavby. Rozhodující nejhlučnější práce se
budou pohybovat v řádu několika po sobě jdoucích dnů s maximálním trváním 10 - 14 dnů u
zásadních a náročných prací.

Jak je vidět ve všech případech jde o možné hlukové ovlivnění výstavbou pouze u nejbližších
objektů od koridoru a to do maximální vzdálenosti nepřesahující 60 metrů od jeho okraje nebo
od mostu. Takové objekty se nachází v ochranném pásmu železnice (60 metrů) nebo silnice a
lze zde využít ještě další korekce +5dB.
V mnoha případech lze hlukové působení významně omezit organizací výstavby, logickým
umístěním hlučných prvků a strojů a využíváním mobilních protihlukových zástěn či zemního
tělesa železnice k clonění hlučných mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní).
Řešením je i lokální a časově omezené clonění nejhlučnějších zařízení v místech blízkého
sousedství obytných objektů pomocí plného oplocení staveniště nebo jeho dílčí části. V místech
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významného hlukového ovlivňování bude nutno přistoupit k časovému omezení hlučné činnosti
během pracovní směny na dobu přijatelnou.
Pro fázi provozu byla hluková situace ve venkovním prostoru vyhodnocena modelovým
výpočtem ekvivalentních hladin hluku v rámci provedené Hlukové studie (Blíže viz kapitola
B.III.4.2 Dokumentace).

D.I.4. Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na další fyzikální charakteristiky nebyly v rámci Dokumentace doloženy.

Z biologických charakteristik můžeme v rámci terénních úprav jmenovat riziko rozšíření
některých expanzivních druhů rostlin. V posuzovaném úseku se jedná především o křídlatku.
Ta je na území našeho státu zastoupena dvěma druhy a jejich křížencem (Reynoutria japonica,
R. R. sachalinensis, R. x bohemica). Tyto taxony vytváří jednodruhová společenstva a ze
stanoviště vytlačují v krátké době naše původní rostlinné druhy. Zapojují se do společenstev
podél vodních toků a na stanovištích iniciálních (např. po terénních úpravách apod.). Šíří se
především vegetativně

a to zejména transportem odlomených oddenků. Nebezpečí šíření

neoindigenofytů připadá do úvahy u všech posuzovaných variant včetně nulové. I v rámci běžné
údržby (např. odstraňování dřevin z průjezdného profilu atd.) může dojít k zavlečení oddenků či
semen s hlínou ulpěnou na mechanizaci či nářadí a botách zaměstnanců na nová stanoviště.
Samozřejmě se riziko zvyšuje s použitím těžké, pásové či kolové techniky ve spojení s přímým
zásahem do půdního krytu v lokalitách výskytu těchto druhů.
D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zásadní vlivy na povrchové vody, jako např. změny morfologie či trasování říčních koryt
nebudou realizací záměru vyvolány. Stejně tak se nezmění dnešní odtokové poměry či
inundační území. Pouze v místech stávajících křížení dojde k nové úpravě mostních objektů a
propustků, které budou spojeny jednak s krátkodobým vlivem na vodní toky v průběhu
stavebních prací, jednak svým technickým a stavebním řešením dlouhodobě ovlivní krátký úsek
toku v místě křížení.
V rámci přípravných a stavebních prací tak bude úsek toku ovlivněn odstraněním břehové
vegetace v místech mostních opěr, přístupových a manipulačních ploch. V důsledku obnažení
půdního povrchu může docházet ke splachu zeminy do vodního toku. Při bouracích pracích
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může docházet k sesutí části demoličního materiálu (beton, kameny, atd.) do vodního koryta.
Jak sesutí zeminy či demolic je třeba předejít zpevněním ploch zařízení stavenišť, omezením
odstranění vegetace na nejmenší možnou míru a technicky zvládnutým postupem zemních a
demoličních prací. Rovněž výstavba, především tesařské a betonářské práce, bude spojena se
zásahem do koryt vodních toků.

V rámci již realizovaných staveb se jako problémová ukázala technologie sanace spodních
konstrukcí pomocí vrtání mikropilot a jejich následná injektáž. Při vrtných pracích dochází,
v závislosti na podloží, k vyvěrání odvrtaného materiálu ze dna říčního koryta. Tento materiál je
totiž spolu s vodou přiváděnou k chlazení vrtáku tlačen skrze štěrky dna zpět do koryta.
Mikropilotáž sebou nese naopak riziko úniku betonové směsi, kterou je vrt plněn.

Vodní toky mohou být ovlivněny i odběry vod pro stavební účely. Zde musí platit zásada, že
voda pro stavební účely bude dovážena a pouze v nezbytných, v projektu odůvodněných
případech, může být odebírána přímo z recipientu. Zde je nezbytné, aby subjekt provádějící
odběr měl k němu souhlas vydaný věcně a místně příslušným vodohospodářským orgánem.

S prováděním všech stavebních a přípravných prací je výrazně spojena možnost havárie (únik
PHM, cementových vod, apod.) s dopadem na biotu vodního toku. Všechny tyto zásahy, včetně
havárií, budou dočasné a reverzibilní.
Dlouhodobé změny krátkých úseků toku budou spojeny s technickým a stavebním řešením
propustků, mostních objektů a prostoru podmostí. Spíše než vliv na kvalitativní a kvantitativní
hydrologické ukazatele budou mít dopad na oživení toku. Blíže je tato problematika diskutována
v kapitole D.I.8 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy této Dokumentace.

Vliv na podzemní vody může být spojen pouze s havarijními stavy a to ve všech fázích
posuzovaného záměru. K časově omezenému odkrytí hladiny podzemní vody může dojít pouze
při odkrývání stávajících základů některých staveb, či hloubení základových rýh pro nově
budované či zásadně rekonstruované objekty. Zde je nezbytné aby již v rámci projektu byly
vytipovány objekty, na kterých může v rámci prací dojít k odkrytí hladiny podzemní vody. Při
provádění prací zde

bude věnována maximální pozornost zamezení vzniku havárií.

Upozorňujme na skutečnost, že i pro čerpání těchto vod ze stavebních výkopů je nezbytný
souhlas příslušného vodohospodářského orgánu.
D.I.6. Vlivy na půdu
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Vlastní realizace předložené varianty sebou nese trvalý zábor pozemků o výměře cca 4 ha.
Z toho v I. etapě 3 ha a ve II. etapě 1 ha. Tento zábor zahrnuje v I. etapě 1 ha orné půdy, 1,5 ha
trvalých travních porostů a 0,5 ha ostatních ploch. Vzhledem k rozsahu stavby je však jeho
celková výměra zanedbatelná. Po uvedení dopravního koridoru do provozu nebudou půdy
v jeho okolí nijak ovlivňovány.
Půda bude vystavena nepříznivým vlivům především v období výstavby. Jedním z důvodů je
realizace dočasných záborů především ZPF pro zřízení přístupových cest v místech, kde se
dnes nenalézají, ploch zařízení stavenišť, deponií zemin či materiálů. Po časově omezenou
dobu tak nebude půda standardně využívána. Při výstavbě bude vystavena řadě nepříznivých
vlivů jako je narušení struktury v důsledku pohybu těžkých stavebních mechanismů, dočasná
změna odtokových poměrů, ruderalizace a v neposlední řadě i zvýšené riziko kontaminace
v důsledku havárie.

Změna odtokových poměrů bývá nejčastěji spojena s nevhodným situováním deponií materiálů
či skrývkových zemin, které zabrání odtoku vod. Ve spojení se zhutněním půdy v místech
přístupových komunikací či okolí stavenišť pak dochází k podmáčení pozemků a v některých
případech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Půdní povrch je rovněž degradován pohybem
mechanizace a nákladních automobilů.

Při nedostatečném zpevnění přístupových cest dojde k rychlému poškození jejich povrchu, vyjetí
hlubokých kolejí a v mokrém období roku (jaro, podzim či po vydatných deštích) se tyto
komunikace stávají nesjízdnými i pro nákladní automobily. Často potom dochází k vyjíždění
nových, paralelních, cest mimo pro stavbu vytyčené pozemky. Většinou jsou negativně dotčeny
zemědělské kultury. Také se tak zhoršuje dostupnost některých zemědělských ploch ze strany
jejich uživatelů.

Stavební pozemky a jejich okolí jsou vystaveny ruderalizaci, kdy po odstranění stávající
vegetace je půdní povrch rychle kolonizován plevelnými rostlinami. Ruderalizaci jsou rovněž
vystaveny deponie zemin. Tyto plochy se pak uplatňují jako zdrojové lokality, odkud se plevelné
druhy šíří na okolní pozemky.
Ke ztrátám či poškození půd může rovněž docházet v případě neprovedené, či nedůsledné,
skrývky kulturní vrstvy zemin a to především u trvalých záborů.
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Negativní dopad na půdu mají samozřejmě i havárie. V případě stavebních prací se jedná o
úniky PHM či ropných produktů používaných do stavební mechanizace. V případě, že k havárii
dojde, je nezbytné zasažené místo sanovat a postupovat v souladu s Havarijním plánem stavby.
V rámci stavebních prací také často dochází ke znečištění pozemků a tím i půdy zbytky
stavebních hmot. Klasickým příkladem je vyplachování mixů přivážejících betonové směsi
vodou, která je následně vypuštěna na zem v místě stavby. Tato praxe, která je samozřejmě
v rozporu nejen s principy ochrany půd, ale např. i vod, je stále velmi rozšířená. Bude proto
nezbytné, aby dodavatel stavby dbal na řádné dodržování nejen technologických stavebních
postupů, ale i ochrany jednotlivých složek životního prostředí.

Ze strany zpracovatelů dalších stupňů dokumentace je nezbytné věnovat maximální pozornost
výběru přístupových komunikací a ploch stavenišť. Ze strany dodavatele pak musí být zajištěna
řádná skrývka zemin a dodržování opatření směřujících k ochraně půd.
D.I.7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na horninové prostředí nebyl v rámci Oznámení dovozen. Důvodem je především
skutečnost, že podstatná část stavby se bude odehrávat v prostoru dnešního tělesa dráhy a
rozšiřovaný koridor je v celé délce na novém náspu, takže k zásahu do horninového podloží
nebude docházet. Z tohoto důvodu rovněž nebudou ovlivněny přírodní zdroje. V místech, kde
dojde k rozšíření dopravního koridoru se nenalézají žádné přírodní zdroje, které by bylo
znemožněno dobývat či jinak využívat.

Jedním z přírodních zdrojů jsou i podzemní vody, jejichž kvalita je vhodná pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. Celý posuzovaný úsek se nachází v oblasti CHOPAV –
Jablunkovsko. Podzemní zdroje vod mohou být výstavbou dotčeny pouze v případě havárie
spojené s únikem ropných látek a dalších látek nebezpečné povahy, které jsou škodlivé vodám.
Havárie jsou řešeny v kapitole D.III. předkládaného Oznámení.

D.I.8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na biotu, související s realizací dopravního koridoru, budou spojeny jednak s přímou
likvidací jedinců, jednak se změnou jejich stanovišť. Jestliže v prvním případě je vliv vždy
negativní, ve druhém může paradoxně dojít vlivem stavebních prací ke zlepšení stávajících
podmínek pro existenci některých druhů.
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Přímá likvidace bude souviset s kácením dřevin jak na pozemcích přímo souvisejících
s komunikací, tak na pozemcích mezi dráhou a silnicí i na pozemcích určených jako plochy
zařízení stavenišť či přístupové komunikace. Negativní vliv bude nezbytné kompenzovat
náhradní výsadbou, která by měla být přednostně situována do stávajících skladebných prvků
ÚSES nacházejících se podél železnice, která bude rekonstruována v podstatně delším úseku.

K likvidaci bioty může dojít při havarijních stavech na vodních tocích v důsledku zanedbání
opatření při provádění stavebních prací na mostních objektech a propustcích. Otrava může být
způsobena únikem látek škodlivých vodám do recipientu, či stavebních materiálů (např.
cementové

vody)

při

provádění

především

betonářských

prací.

V důsledku

těchto

nestandardních stavů může dojít k likvidaci vodních bezobratlých i ryb v zasaženém úseku toku.
Vzhledem k pravděpodobnému výskytu dvou zvláště chráněných druhů ryb (střevle potoční a
vranka pruhoploutvá) je doporučen ichtyologický průzkum v místech křížení vodních toků
s drážním tělesem. Podle stavu rybí obsádky a rozsahu stavebních prací je následně
doporučeno, jako preventivní opatření, provedení odlovu ryb před započetím stavebních prací.
Odlov musí být samozřejmě v dostatečných intervalech opakován a to po celou dobu stavebních
prací, při kterých je zvýšené riziko otravy vodního toku.

Změna stanovišť souvisí s úpravami mostních objektů, podmostí, břehových partií apod. Při
necitlivých úpravách podmostí může dojít ke zhoršení migrační prostupnosti toku pro vodní
organismy v jeho podélném profilu. Zhoršení může být vyvoláno např. realizací stupňů či prahů
o takové výšce, která je pro některé druhy nepřekonatelná. Obdobný dopad může mít provedení
úpravy podmostí, která zcela setře přirozený charakter koryta s množstvím úkrytů a drobných
překážek modifikujícím typ proudění v tom kterém místě toku. Migrace organismů by se tak
v podélném profilu

omezila na náhodný drift z výše položených oblastí povodí v době

zvýšených průtoků.

Charakter úpravy mostních objektů a propustků má rovněž zásadní vliv na migraci terestrických
živočichů. Je proto nezbytné zachovat doporučené výškové a šířkové poměry „suchých“ partií,
po kterých bude moci migrace probíhat.

Je velmi reálné, že po jejich rekonstrukci dojde

k výraznému zlepšení stávajícího stavu.

Jako negativní vliv spojený nejen s výstavbou, ale i s provozem železnice a silnice je možno
uvést šíření některých druhů rostlin. Tato problematika však byla diskutována v kapitole D.I.4.
Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky předkládané Dokumentace.
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Jako velmi pozitivní můžeme charakterizovat situování náhradní výsadby do dnes nefunkčních
prvků ÚSES. Výrazně tak přispěje nejen ke zlepšení jejich funkce ale i k plošnému rozšíření
dnešních ploch rozptýlené zeleně.
D.I.9. Vlivy na krajinu

Vzhledem ke skutečnosti, že železniční trať i silnice je v daném území stabilizována od druhé
poloviny 19. století, nejsou negativní vlivy na krajinu (ve smyslu krajinného rázu) spojené s jejím
směrovým a výškovým vedením předpokládány. Téměř celá trasa posuzovaného úseku
prochází územím zastavěným občanskou zástavbou.
D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na kulturní památky nebyl v rámci Oznámení doložen. Žádná zmapovaná památka se
v blízkosti posuzovaného dopravního koridoru nenalézá.

q

Hmotný majetek představuje silnice jako taková. Protože se výstavba provádí z důvodů
zlepšení stávajícího stavu, není dán předpoklad negativního vlivu na silniční zařízení. Bude
vybudován nový úsek silnice I/11 a nové úseky místních obslužných komunikací, včetně
podjezdů a podchodů. V souvislosti s výstavbou dojde i k částečnému zásahu do hmotného
majetku Českých drah. V souvislosti s navrhovanou

výstavbou nové místní obslužné

komunikace bude ovlivněn i hmotný majetek fyzických osob. K výkupu a ke zrušení
(demolici) jsou navrženy všechny objekty v trase navrhované změny. Jedná se o cca dva
objekty (garáž parc.č. 615 a rodinný dům parc.č. 329). Rozsah dotčení těchto objektů bude
upřesněn v dalších stupních projektové dokumentace. Jiné ovlivnění hmotného majetku se
nepředpokládá.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Realizace předloženého záměru je z hlediska dopravního napojení regionu na ostatní oblasti
České republiky a potažmo okolní země klíčová. Přitom varianta využívající v maximální možné
míře stávající pozemky dráhy, silnice a především stávající drážní těleso je ve vztahu
k jednotlivým složkám životního prostředí velmi šetrná. Jsou minimalizovány zábory pozemků,
zásahy do vodních toků a v neposlední řadě i finanční nároky celé stavby. Výstavba „na zelené
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louce“ by byla vzhledem k výraznému zásahu do jednotlivých složek životního prostředí
nesrovnatelně méně příznivou variantou. Rovněž by byla více nákladná a to např. jen z pohledu
výkupu pozemků nutných pro realizaci stavby.
Pro obyvatele obce, bude významné, z hlediska negativního působení, období výstavby (a
samozřejmě odstranění stavby). V tomto časově jasně omezeném úseku se bude negativně
projevovat především nárůst nákladní dopravy na přístupových komunikacích k jednotlivým
stavbám. Tak může docházet jednak ke zhoršení průjezdnosti některých silničních úseků, či
zhoršení kvality ovzduší v prostoru křižovatek. V blízkém okolí stavby je možno očekávat
v ovzduší zvýšení množství polétavého prachu a krátkodobé zvýšení hlukového zatížení.
Velikost těchto impaktů je však možno významně eliminovat použitím moderních, progresivních
stavebních technologií (např. technologie bez snášení kolejového roštu) a kázní ze strany
dodavatelských společností.

V mnoha případech lze hlukové působení významně omezit organizací výstavby, logickým
umístěním hlučných prvků a strojů a využíváním mobilních protihlukových zástěn či zemního
tělesa k clonění hlučných mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). Řešením je i
lokální a časově omezené clonění nejhlučnějších zařízení v místech blízkého sousedství
obytných objektů pomocí plného oplocení staveniště nebo jeho dílčí části. Emise prachových
částic je možné výrazně snížit kropením ploch staveniště a deponií v suchých obdobích roku a
řádným čištěním přístupových komunikací i staveništních cest nacházejících se v blízkosti
obytné zástavby.

Z dlouhodobého hlediska je pro obyvatele okolí naprosto zásadní působení hluku vyvolaného
železničním a silničním provozem. Vliv je více méně konstantní po celých 24 hodin.
S přihlédnutím k charakteru záměru bude jeho působení v dané lokalitě dlouhodobé
(samozřejmě s určitými změnami) - po dobu generací. Proto byla na základě zjištěné hlukové
situace ve výhledovém období roku 2010 navržena protihluková opatření snižující negativní
dopady provozu na okolní zástavbu. Převedení tranzitní automobilové dopravy na novou
vozovku s kvalitnějším povrchem sníží hlukové emise od projíždějících kamionů a souprav. Je
třeba konstatovat, že modernizace železniční trati spojená s rekonstrukcí železničního svršku
v každém případě do řešeného území přinese snížení hlukové emise železnice a tím i snížení
hlukového atakování okolních objektů oproti současnému stavu. Základní problematika, která se
projevila při měření hlukové situace a potvrdila při průzkumech na místě, což je zvýšená
hlučnost stávajících mostků a mostů, bude jejich zásadní rekonstrukcí úplně odstraněna. V
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současné době rovněž nejsou podél sledovaného úseku realizována žádná protihluková
opatření clonícího charakteru. V případě jednotlivých objektů atakovaných nadměrnou hlukovou
zátěží a v případě objektů, u nichž by vzhledem k jejich výšce nebo blízkosti nebyly protihlukové
stěny plně funkčním protihlukovým opatřením, byly navrženy lokální prvky protihlukové ochrany individuální protihluková opatření - sestávající z výměny oken za okna s vyšším nebo vysokým
stupněm vzduchové neprůzvučnosti (zvukové izolace). Tato opatření umožní splnit dnes
Nařízením vlády č.502/2000 Sb. stanovené nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku.

Jestliže za naprosto dominantní negativní vliv můžeme označit působení hluku vyvolaného
výstavbou a provozem, pak ostatní vlivy jsou více méně pouze krátkodobé a nedosahují
významu působení hluku. Výjimku snad představují pouze havarijní stavy, při kterých může dojít
k zásadnímu ovlivnění půdy či vodních ekosystémů. Vliv havárií spojených s výstavbou

a

provozem dopravních tras je však většinou plošně omezen na relativně malé území s dobrou
prognózou rychlého návratu do původního stavu.

Ze složek životního prostředí tak vlivům spojeným s optimalizací trati budou nejvíce vystaveny
povrchové vody v období výstavby a biota vázaná na vodní ekosystémy.

Přeshraniční vlivy nebyly identifikovány.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
S výstavbou, provozem a případnou likvidací některých staveb (např. části drážního tělesa)
mohou souviset následující rizika:
-

Únik látek škodlivých vodám (PHM, motorové oleje, apod.) při manipulaci s nimi nebo
v důsledku havárie motorových vozidel či stavebních mechanismů v důsledku zanedbání
bezpečnostních předpisů či pravidel silničního provozu. Toto riziko je zvláště velké v místech
zařízení stavenišť, kde jsou často používána zařízení typu kompresorů a drobné stavební
mechanizace. Únik PHM je nejčastější v případech plnění nádrží této mechanizace.
V minulosti byly časté i úkapy olejů z nákladních automobilů a těžké stavební mechanizace.
V současné době však došlo k výraznému zlepšení technického stavu strojového parku a
klasické úkapy jsou tak méně časté než-li tomu bylo dříve.

-

Únik látek škodlivých vodám může nastat i v době zvýšených průtoků na vodních tocích jako
důsledek jejich špatného uložení na jednotlivých zařízeních stavenišť. Zde by měla platit
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zásada, že na zařízeních stavenišť, a to především těch, která se nalézají v zátopovém
území, nebudou dlouhodobě tyto látky skladovány. Uloženy by zde měly být pouze v době
kdy se s nimi bezprostředně pracuje (např. penetrační nátěry betonových konstrukcí) a
v minimálním množství.
-

Otrava vodních toků v důsledku prováděných demoličních či stavebních prací spojená se
zákalem vody. Při zákalu vody v korytě v rámci stavebních prací může dojít ke kyslíkovému
deficitu a unášené částice mohou vést k mechanickému poškození žaberního epitelu
vodních živočichů. Při silném zákalu je možný úhyn vodních bezobratlých i rybí obsádky
v bezprostředně zasaženém úseku toku. Obdobné riziko hrozí při úniku vod

v rámci

provádění betonářských prací na mostních podpěrách či při vrtání a následné injektáži
mikropilot. V případě mikropilot hrozí nebezpečí otravy jedinců žijících ve dně vodních toků,
tzv. hyporheál. Důvodem je skutečnost že při vrtání jsou voda a při injektáži betonová směs
tlačeny do vrtu pod velkým tlakem. Ten způsobuje, že za určitých podmínek dochází
k vytlačení jemných prachových částic z vrtů či části betonové směsi skrze dno do vodního
toku. Kromě „zanášení“ dna tak dochází i k přímé likvidaci jedinců vodních bezobratlých,
kteří při „normální“ otravě ihned kolonizují uvolněný prostor právě díky jedincům přeživším
v hlubších částech dna.
-

Požár objektů nebo jejich částí v důsledku zanedbání či porušení protipožárních předpisů.

-

Havárie spojené s únikem látek škodlivých vodám či poškozením pozemků a nemovitostí
v blízkosti tělesa silnice havarovanými vozidly.

Jako opatření je možno doporučit jak pro období výstavby tak následný provoz stanovení
maximální povolené rychlosti na celé stavbě, vypracování havarijního a požárního řádu,
povodňového plánu, vyžadování dodržování předpisů pro manipulaci s látkami škodlivými
vodám a chemickými látkami a pravidelné proškolení jak řídících pracovníků tak pracovníků
provádějících vlastní realizaci. Na základě našich zkušeností můžeme rovněž doporučit, aby
zhotovitel stavby měl v rámci své společnosti zavedený systém řízení životního prostředí, tzv.
EMS (Enviromental Management System), který bude rozpracován i pro jednotlivé stavby. Tento
systém kromě stanovení cílů, kterých má být na úseku ochrany životního prostředí dosaženo,
jasně definuje odpovědnost jednotlivých pracovníků a určuje kontrolní mechanismy.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí

Pro fázi přípravy
Územně plánovací opatření
1) Zpracovat změny vyvolané záměrem realizace silnice I/11 v rámci společného
dopravního koridoru do územního plánu obce Hrádek. Územní plán schválit
zastupitelstvem obce v souladu se zákonem.

Technická opatření
2) Zpracovat posudek v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a Nařízením vlády
č.350/2002 Sb.. Závěry promítnout do trasování přístupových cest a umístění hlavních
zařízení stavenišť a recyklačních linek.
3) V dalších stupních projektové dokumentace maximálně preferovat umístění recyklačních
základen na pozemcích v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Bude-li tato
vzdálenost menší než 200m, bude nezbytné zařízení ve směru obytné zástavby odstínit
prozatímní protihlukovou stěnou.
4) Recyklační základny budou vybudovány na zpevněných plochách.
5) V rámci přípravné dokumentace budou zpracovány přístupové trasy na stavbu tak, aby
se v maximální možné míře vyhýbali obytné zástavbě či enviromentálně citlivým územím.
Tyto přístupové trasy budou projednány a odsouhlaseny s vlastníky pozemků, se správci
komunikací a orgány státní správy a samosprávy.
6) Provést zdokumentování přístupových komunikacích včetně technického stavu mostních
objektů a propustků.
7) V následujících projektových stupních upřesňovat bilance materiálů, především
přemísťovaných zemin, s cílem o jejich maximální recyklaci. V rámci přípravné
dokumentace rozpracovat navržená protihluková opatření typu protihlukových stěn.
8) V rámci

přípravné

dokumentace

rozpracovat

a

upřesnit

rozsah

individuálních

protihlukových opatření.
9) V rámci přípravné dokumentace zpracovat detailní záborový elaborát pro pozemky
řazené do zemědělského půdního fondu.
10) Připravit a realizovat výkup pozemků a objektů v trase změn směrového vedení silnice
I/11 a místní komunikace.
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11) V místech rušení či stavebních rekonstrukcí silničních nadjezdů či komunikací provést
odběr vzorků a jejich následný rozbor na obsah dehtu. Určit celkové množství odpadu
kategorie nebezpečný s obsahem dehtu.
12) Veškeré rozbory budou prováděny akreditovanou laboratoří a ke každému odběru bude
zpracován protokol o odběru. Kromě samotného rozboru bude protokol obsahovat:
přesné určení místa odběru, ze kterého byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a
datum.
13) V rámci přípravné dokumentace zpracovat přehled očekávaných množství odpadů,
včetně jejich druhů a kategorie.
14) V rámci projektů mostních objektů a propustků

budou v součinnosti s příslušným

správcem vodního toku prověřeny jejich parametry z hlediska převedení zvýšených
průtoků.
15) V rámci přípravné dokumentace vybrat objekty, u kterých bude nezbytné po dobu
stavebních prací provádět čerpání podzemních vod např. ze základových rýh.
16) V rámci projektů mostních objektů a propustků převádějících dopravní koridor přes vodní
toky zohlednit existenci migračních koridorů – vytvoření migračních lavic, vegetační a
terénní úpravy drážního tělesa a podmostí, oplocení, atd.
17) Před propustky nebudou zřízeny otevřené sedimentační jímky s kolmými stěnami, které
by sloužily jako pasti pro drobné živočichy.
18) V rámci projektů objektů převádějících dopravní koridor přes vodoteče zohlednit stávající
šířku koryta vodních toků. Dno propustků a podmostí upravit přírodě blízkým způsobem
bez použití kamenné dlažby do betonu.
19) Zpracovat dendrologický průzkum ploch, na kterých bude nezbytné v souvislosti
s prováděnou stavbou odstranit stávající dřeviny.
20) Připravit a s dotčenými obcemi projednat rozsah a umístění náhradních výsadeb.
21) V rámci přípravné dokumentace zpracovat projekt vegetačních úprav s maximálním
využitím původních druhů.
22) Kácení dřevin provést v období vegetačního klidu. Vytěžené dřevo bude dále využito. Při
likvidaci větví apod. bude upřednostněno štěpkování před jejich pálením.

Ostatní
23) Zpracovat Havarijní plán stavby.
24) Projednat s místně příslušnou organizací Českého rybářského svazu podmínky realizace
stavebních prací na mostních objektech a propustcích (vysazování ryb Českým
rybářským svazem, odlov v době provádění prací, atd.)
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25) Požádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
26) Požádat o souhlas vodohospodářského orgánu s případnými odběry podzemních a
povrchových vod.
27) Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích kriterií i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a
celkovou délku realizace.
28) Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních, progresivních
postupů výstavby využívajícím k životnímu prostředí šetrných technologií.
29) Doporučujeme,

aby

dodavatelská

firma

měla

praktické

zkušenosti

s realizací

modernizace železničních koridorů a stavbou silnic v enviromentálně citlivých oblastech
(zvláště chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny či území chráněná
v rámci mezinárodních dohod, pásma hygienické ochrany vod, apod.).
Pro fázi realizace
30) Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
majetku při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a ČSN.
31) Vlastní stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu
ovlivnění okolí hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu
mechanizace a strojů, kropení staveniště, deponií apod.).
32) Stavba v blízkosti obytných budov nebude prováděna, až na výjimky vyplývající
z technologických postupů, v nočních hodinách (tj. 22:00 – 6:00 hodin), ve dnech
pracovního klidu a státem uznaných svátků. V této době je možno provádět pouze práce,
které nemají vliv na zatížení okolí emisemi (např. hluk z dopravy apod.).
33) Před výjezdem na veřejné komunikace bude zajištěna řádná očista techniky. Rovněž
bude zajištěno čištění komunikace v dotčeném úseku. V blízkosti obytné zástavby bude
dotčený úsek komunikací (a to i v případě stavebních) v suchém letním období
pravidelně kropen.
34) Přístupové komunikace, které budou budovány jako nové, či budou využívat stávající
nezpevněné cesty budou řádně zpevněné.
35) Zařízení staveniště budou zpevněna panely, viditelně vytyčena v terénu, označena
informací kdo stavbu provádí a zákazem vstupu.
36) Před zřízením zařízení staveniště bude jeho plocha fotograficky zdokumentována.
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37) V případě využívání či přebírání ploch zařízení staveniště více stavebními společnostmi
bude o této skutečnosti proveden záznam (např. fotodokumentace) podepsaný všemi
zainteresovanými stranami.
38) Po ukončení stavebních prací budou přístupové komunikace bezodkladně uvedeny do
původního stavu, stejně tak jako plochy zařízení stavenišť.
39) Na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám ani PHM
s výjimkou množství pro jednodenní potřebu ať již z důvodu použití látek pro výstavbu
(penetrační nátěry apod.) či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily, apod.).
40) Na zařízeních stavenišť či vlastní stavbě nebude probíhat čerpání PHM. V případě plnění
nádrží ručního nářadí nebo kompresorů bude použito trychtýře a záchytné vany.
41) Nakládání s odpady bude smluvně ošetřeno mezi investorem a dodavatelskou firmou. Při
nakládání s odpady bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Producenti
povedou evidenci odpadů.
42) Dodavatel stavby bude mít smluvně zajištěno zneškodnění či druhotné využití odpadů.
43) Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na separovaný sběr odpadů a to včetně
nádoby na nebezpečný odpad.
44) Na stavbě nebude probíhat pálení odpadů a to ani dřevní hmoty po odstraněných
dřevinách.
45) Zařízení staveniště bude vybaveno chemickým WC.
46) Splaškové vody z mytí rukou nebudou vypouštěny volně na terén, ale jímány a
likvidovány v souladu se zákonem o vodách.
47) Před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recyklačních základen provést
její kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace této vody.
48) Na každém zařízení staveniště budou v dostatečném množství k dispozici havarijní
prostředky. V případě „liniových“ stavebních objektů budou havarijní prostředky
k dispozici v pojízdných dílnách.
49) Používané nákladní automobily a stavební mechanizace budou v dokonalém technickém
stavu a budou splňovat příslušné normy stanovené pro jejich provoz.
50) Na zařízení stavenišť nebude dlouhodobě odstavována mechanizace či parkovány
osobní a nákladní automobily. Mechanizace a automobily budou dlouhodobě odstaveny
(např. přes noc apod.) ve stavebních dvorech.
51) V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami
pro zachycení případných úkapů ropných látek.
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52) Na zařízeních staveniště nalézajících se v prostoru vodního toku Krumpařov nebude
skladován lehce odplavitelný materiál či materiál, který by mohl při zvýšených průtocích
působit jako překážka v toku.
53) V rámci celé stavby bude dbáno na to, aby nedošlo ke změně v odtokových poměrech a
v důsledku toho k vytvoření kaluží či podmáčení pozemků.
54) Zdroje hluku, nalézající se v blízkosti obytné zástavby (např. kompresory) budou cloněny
přenosnými protihlukovými stěnami.
55) Při rekonstrukci mostních objektů a propustků bude zamezeno sesuvu demoličních a
stavebních materiálů do vodního koryta. V případě, že k sesuvu dojde, bude ihned
sjednána náprava.
56) Tam, kde v důsledku stavebních prací na mostních objektech a propustcích hrozí
zvýšené nebezpečí úniku cementových hmot apod., provést v dotčeném úseku toku
odlov 1+ a starších ryb a provést jejich transfer na náhradní lokalitu.
57) Deponie zemin budou udržovány v bezplevelném stavu, ty které nebudou bezprostředně
využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami.
58) Případná kontaminovaná zemina, zjištěná při výkopových pracích, bude odtěžena
samostatně a bude s ní naloženo v souladu s příslušnými právními normami a
technickými postupy.
59) V průběhu stavby bude monitorován nástup neoindigenofytů (křídlatky, bolševník
velkolepý, apod.). V případě jejich zjištění bude ihned přistoupeno k jejich likvidaci tak,
aby nebyly tyto druhy dále roznášeny (např. s přepravovanou zeminou, kolech
nákladních aut, apod.).
60) V případě havárie bude postupováno dle schváleného Havarijního plánu, budou
informovány zainteresované strany a zahájena sanace.
61) V případě otravy vodního toku bude bezodkladně zajištěn

odborný odběr vzorků

uhynulých organismů a jejich vyšetření specializovaným pracovištěm. Bude informován
místně příslušný vodohospodářský orgán, orgán ochrany přírody správce vodního toku a
organizace ČRS.

Ostatní
62) Doporučujeme, aby dodavatelská firma měla v rámci společnosti zavedený systém řízení
životního prostředí (Enviroment Management System), který bude rozpracován a
certifikován i pro konkrétní stavbu .
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63) Stavba bude mít vypracovaný a příslušným orgánem státní správy schválený Havarijní
plán, se kterým budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci podílející se na
realizaci stavebních prací.
64) Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s vydanými rozhodnutími orgánů
státní správy vztahujícími se k dané stavbě (např. stavební povolení, souhlas
vodohospodářského orgánu, atd.) a to především podmínkami pro realizaci v nich
stanovenými.
Pro fázi provozu
65) Po uvedení do provozu bude provedeno, po dohodě s krajským hygienikem, kontrolní
měření hluku ve vybraných bodech totožných s body sledovanými v rámci zpracované
Hlukové studie včetně odborného vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření.
66) Do provozního řádu bude zahrnuta pravidelná údržba propustků.
67) Do provozního řádu bude zahrnuto monitorování a likvidace neoindigenofytů .

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Při zpracování dokumentace jsme vycházeli z platné legislativy, souvisejících právních předpisů
a projekčních materiálů zpracovaných společností SUDOP Brno, s.r.o.. Jejich přehled je uveden
v seznamu použité literatury a podkladových materiálů.

Doplňující informace nám poskytly následující orgány a společnosti:
Orgány státní správy a samosprávy:
- Obecní úřad Bystřice
- Obecní úřad Hrádek
- Obecní úřad Návsí
Silniční síť a obchvaty obcí
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor výstavby a technický Brno

- Povodí Odry, s.p.

Pro zpracování dokumentace jsme použili metodu přímého hodnocení výsledků získaných
z podkladových materiálů, terénních průzkumů a výsledků získaných modelovým zpracováním
dílčích otázek. Metoda je založena na přímém hodnocení stávajícího stavu životního prostředí
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v dané lokalitě, popřípadě faktorů, které jej ovlivňují. Prognózní zhodnocení vlivu stavby na
životní prostředí je následně provedeno na základě znalosti stávajících podmínek a znalosti
vývoje dané lokality, který je dán realizací záměru. Kromě využití modelů (hluková studie) byl
použit i expertní odhad vycházející z našich zkušeností s obdobným typem staveb.

Stať pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podkladě předložených
projekčních podkladů, kartografické dokumentace, hlukové studie a po vyhodnocení místních
podmínek osobním průzkumem. Hodnocení vlivů na obyvatelstvo, zdravotních rizik a jejich
možných důsledků bylo provedeno ve smyslu metodiky Risk Assessment a odbornou úvahou na
základě vědecké literatury.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba dopravního koridoru se bude odehrávat rozšířením náspu
ve stávajícím směrovém i výškovém vedení trati, byl jako rozhodující vliv na okolní složky
životního prostředí vyhodnocen hluk. Z tohoto důvodu mu byla věnována maximální pozornost a
to především v rámci zjištění stávajících hodnot hlukového zatížení v obci a rovněž následnému
zpracování modelu zatížení okolí hlukem po ukončení stavby.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace

Předkládané Oznámení vycházelo z projektové dokumentace ve stupni územně technická
studie. Tento stupeň můžeme označit za „studii proveditelnosti“, která má ověřit zda a za jakých
rámcových podmínek je realizace záměru možná. Přesnost a množství vstupních dat je, narozdíl
od prováděcí dokumentace, v tomto stupni nepoměrně nižší. Nebyly tak známy některé údaje,
např. uvažovaná technologie, přesné vyčíslení potřeby energie, vody, stavebních surovin, apod..
Tyto nedostatky však neměly zásadní vliv na zpracování Oznámení.

Určitou výhodou naopak

byla možnost s dostatečným časovým předstihem před dalšími stupni projektové dokumentace
(přípravná dokumentace, prováděcí dokumentace), stanovit zásadní podmínky jak pro vlastní
dílo tak jeho realizaci.

Neurčitosti jsou také spojeny s modelovým zpracováním. Tyto neurčitosti jsou dány přesností
vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou s vlastní výpočtovou metodou, atd.
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou také následně vzniknout
v průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.
Pokud to bylo možné a účelné, snažili jsme se nepřesnosti v rámci modelového zpracování
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eliminovat. Příkladem zde může být zpracovaná hluková studie, která se opírala o autorizované
měření stávajícího hlukového zatížení venkovního prostoru v obci. Obdobně zhodnocení
přírodních faktorů vycházelo z informací ověřených terénním průzkumem provedeným
v průběhu roku 2004.

Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních
hladin hluku dle metodiky uvedené v publikaci "Hluk z dopravy - Metodické pokyny pro výpočet
hladin hluku z dopravy" - VÚVA Praha 1991. Vzhledem k souběhu s železniční tratí byly použity i
"Metodické pokyny pro stanovení hluku z železničního provozu" - Federální ministerstvo dopravy
1985. zde je třeba poukázat na skutečnost že metodika uvažuje ve výpočtech s rychlostmi
maximálně 130 km/hod, přičemž koeficienty pro rychlost F5 jsou udávány pouze pro maximální
rychlost 120 km/hod. Předpokládané maximální rychlosti na rekonstruované železniční trati jsou
však vyšší, pohybují se mezi 140 - 160 km/hod. Ne ale ve všech místech rekonstruované
železniční trati je navrhována tato maximální rychlost a hlavně ne všechny vlakové soupravy
budou schopny touto maximální rychlostí po železniční trati jezdit. Rychlost 160 km/hod se u
rekonstruované trati uvažuje pouze u mezinárodních vlakových souprav s naklápěcími skříněmi.
Jejich provozovaný počet bude ale omezený, jak ve vztahu k počtu mezinárodních vlaků tak ve
vztahu k počtu vozových souprav tohoto druhu. U ostatních vlaků se uvažuje s maximální
možnou rychlostí 140 - 150 km/hod a to ne ještě na všech úsecích tratě. Touto rychlostí navíc,
jak již bylo řečeno, budou jezdit jen mezinárodní vlaky a expresní vlaky, u rychlíků a spěšných
vlaků je předpokládaná rychlost 140 km/hod a u ostatních osobních pak jen 120 km/hod.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že průměrná rychlost osobních vlaků bude okolo 140 km/hod. S
touto hodnotou je uvažováno i ve výpočtech, přičemž extrapolace z rychlosti 130 km/hod na 140
km/hod ve výpočtové metodice je únosná (koeficient F5). Obdobná situace, i když v nižších
rychlostech je u nákladních vlaků, kde je uvažováno s průměrnou rychlostí 100 km/hod.

Pro posouzení vlivů na obyvatelstvo jsou existující podklady v této fázi přípravy stavby
většinou dostatečné. Chybí však zatím konkrétní údaje o vlastním průběhu stavby, takže její
vlivy nelze detailně posoudit. Podrobnější podklady budou též potřebné pro detailní řešení
protihlukové ochrany v jednotlivých lokalitách. Obojí bude nutno doplnit v dalších fázích přípravy
stavby.

Neurčitosti v předložené dokumentaci jsou spojeny s oddílem zabývajícím se odpady, které
vznikají při stavbě, provozu a likvidaci posuzovaného záměru. V době, kdy existuje pouze
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územně technická studie, je obtížné stanovit jmenovitě jednotlivé druhy odpadu včetně jejich
objemu, který bude v jednotlivých fázích procesu produkován. V tabulkách je tak uveden pouze
odpad, jehož vznik je vysoce pravděpodobný. Při stanovení druhů a množství odpadů jsme
vycházeli jednak z údajů renomované projekční společnosti dlouhodobě se zabývající
modernizací železničních koridorů a našich praktických zkušeností s produkcí odpadů v rámci
jiných, koridorových staveb (Modernizace úseku trati Přerov – Olomouc, Modernizace úseku trati
Olomouc – Červenka, Modernizace úseku trati Červenka – Zábřeh, Rekonstrukce výpravní
budovy a prostoru přednádraží Ostrava – Svinov, atd.).
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V průběhu prací na Dokumentaci EIA ( ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Dětmarovice –
Mosty u Jablunkova – státní hranice SR ) proběhla jednání zástupců obce Hrádek nad Olší se
zástupci ČD a Ředitelstvím silnic a dálnic, které se týkalo vytvoření společného dopravního
koridoru (železnice a silnice I/11) procházejícího zmíněnou obcí. Tato varianta je
v předkládaném Oznámení označována jako V1. Uvažuje se o posunu drážního tělesa oproti
stávajícímu směrovému vedení tak, aby byla dána možnost vytvoření společného dopravního
koridoru procházejícího obcí. Tento koridor bude možno efektivně odclonit od okolní obytné
zástavby pomocí protihlukových zdí. V rámci optimalizace železničního koridoru bude
realizována zeď oddělující drážní těleso od obytné zástavby. V rámci rekonstrukce komunikace
I/11 pak bude provedena výstavba protihlukové zdi podél této komunikace. Tak dojde
k oboustrannému uzavření dopravního koridoru, které se na základě stávajících poznatků o
účincích hluku v lokalitě jeví jako nejvýhodnější řešení ochrany obytných objektů.
Zpracovaná technická studie prokazuje technickou řešitelnost společného dopravního koridoru
v obci Hrádek. Jinou variantu řešení investor nepředpokládá.
Druhou variantou, která je v dokumentaci hodnocena, je varianta nulová (V0). Předpokladem
této varianty je, že nedojde k výstavbě koridoru , ale trať i silnice budou ponechány ve stavu,
v jakém se dnes nachází.
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V následujících tabulkách je uvedeno sumarizační hodnocení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů. Pro výpočet koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů jsme použili modifikovanou metodiku, která byla publikována ve Věstníku EIA v letech 1997-2001. Výpočet
koeficientu významnosti vycházel ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi
sebou vynásobena. Další kriteria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0-1 a vyjadřuje účinnost ochrany od 0%
(=0) do 100% (=1).
V tabulkách jsou používány následující hodnoty:
Závažnost:

významný nepříznivý

-2

nepříznivý vliv

-1

nevýznamný až nulový
příznivý vliv
Časový rozsah:

trvalý

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

úplná

1

0
Veřejnost:

+1

-3

dlouhodobý

-2

krátkodobý

-1

Reverzibilita: nevratný

Citlivost:

Nejistoty:

Možnost ochrany:

-3

kompenzovatelný

-2

částečná

0,1-0,9

vratný

-1

nemožná

0

Koeficient významnosti pak vypočteme dosazením do vztahu:
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Koeficient významnosti = -(závažnost x časový rozsah) + reverzibilita+citlivost území+mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti +nejistoty

Výsledný koeficient významnosti = - koeficient významnosti x (1-možnost ochrany) ; při velikosti vlivu =0 je koeficient výsledný roven 0; při velikosti
vlivu =1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný =1

Výsledný koeficient významnosti stanovený pro jednotlivé identifikované vlivy pak porovnáme dle následující stupnice:
Hodnocení významnosti:
významný nepříznivý vliv

-8 až –11

nepříznivý vliv

-4 až –7

nevýznamný až nulový
příznivý vliv

0 až –3
1
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Tab.21 Hodnocení významnosti vlivů VARIANTA 0 (období provozu)
Kritérium významnosti vlivu
VLIV

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

vlivy na obyvatelstvo – hluk
vlivy na obyvatelstvo - ostatní
vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti
vliv na čistotu ovzduší
vliv na změnu klimatu
Hluk
biologické vlivy
fyzikální vlivy
změny v kvalitě povrchových a podzemních vod
vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
ovlivnění režimu podzemních vod,změny
vydatnosti zdrojů a změny hladiny hladiny
podzemní vody
zábor ZPF (dočasný i trvalý)
Zábor PUPFL (dočasný i trvalý)
vliv na čistotu půd
projevy eroze
svahové pohyby vzniklé ražením tunelů
likvidace poškození populací vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
likvidace poškození dřevin rostoucích mimo les
zásah do prvků ÚSES, zásah do VKP
Vlivy na další významná společenstva (SPA)
vliv na horninové prostředí
vliv na přírodní zdroje
změny reliéfu krajiny
vlivy na krajinný ráz
vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
vlivy na rekreační využití krajiny
likvidace, narušení budov a kulturních památek
vlivy na paleontologické a geologické a
archeologické památky

závažnost

časový
rozsah

-2
-1
0
-2
-1
-

reverzibilita

citlivost
území

zájem
veřejnosti

-2
-2
0
-2
-2
-

-3
-2
0
-3
-3
-

-1
0
0
-1
-1
-

-

-

-

-2
-

-2
-

-

výsledný
koeficient

nejistoty

Koeficient
významnosti

možnost ochrany

-1
0
0
-1
-1
-

0
0
0
0
0
-

-9
-4
0
-9
-9
-

0
0
0
0
0
-

-9
-4
0
-9
-7
-

-

-

-

-

-

-

-2
-

0
-

0
-

0
--

-4
-

0
-

-4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1
-2
-1
-2
-1
-

-3
-2
-2
-2
-2
-

-3
-1
-1
-1
-1
-

0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
-

-9
-5
-3
-5
-3
-

0
0
0
0
0
-

-9
-5
-3
-5
-3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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Tab.22 Hodnocení významnosti vlivů VARIANTA V1 (období provozu)
Kritérium významnosti vlivu
VLIV

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

vlivy na obyvatelstvo - hluk
vlivy na obyvatelstvo - ostatní
vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti
Vliv na čistotu ovzduší
Vliv na změnu klimatu
hluk
biologické vlivy
fyzikální vlivy
změny v kvalitě povrchových a podzemních vod
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
ovlivnění režimu podzemních vod,změny vydatnosti
zdrojů a změny hladiny hladiny podzemní vody
zábor ZPF (dočasný i trvalý)
Zábor PUPFL (dočasný i trvalý)
Vliv na čistotu půd
projevy eroze
svahové pohyby vzniklé ražením tunelů
likvidace poškození populací vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
likvidace poškození dřevin rostoucích mimo les
zásah do prvků ÚSES, zásah do VKP
Vlivy na další významná společenstva (SPA)
Vliv na horninové prostředí
Vliv na přírodní zdroje
změny reliéfu krajiny
vlivy na krajinný ráz
vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
vlivy na rekreační využití krajiny
likvidace, narušení budov a kulturních památek
vlivy na paleontologické a geologické a archeologické
památky

výsledný
koeficient

závažnost

časový
rozsah

reverzibilita

citlivost
území

zájem
veřejnosti

nejistoty

Koeficient
významnosti

možnost ochrany

-2
+1
-2
-

-2
-2
-

-2
-2
-

-1
-1
-

-1
-1
-

0
0
-

-8
+1
-8
-

0,6
0,6
-

-2,4
+1
-2,4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1
-1
0
-

-2
-3
-

-3
-2
-

0
-1
-

0
0
-

0
0
-

-5
-6
-

0,2
0,5
-

-4
-3
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Výsledné pořadí variant dostaneme prostým součtem jednotlivých koeficientů. varianta
s nejnižším dosaženým výsledkem je variantou nejvhodnější.
Tab. 23 Výsledné porovnání variant záměru
Varianta
VLIV

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

vlivy na obyvatelstvo - hluk
vlivy na obyvatelstvo - ostatní
vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti
vliv na čistotu ovzduší
vliv na změnu klimatu
hluk
biologické vlivy
fyzikální vlivy
změny v kvalitě povrchových a podzemních vod
vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
ovlivnění režimu podzemních vod, změny vydatnosti zdrojů a
změny hladiny hladiny podzemní vody
zábor ZPF (dočasný i trvalý)
Zábor PUPFL (dočasný i trvalý)
vliv na čistotu půd
projevy eroze
svahové pohyby vzniklé ražením tunelů
likvidace poškození populací vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů
likvidace poškození dřevin rostoucích mimo les
zásah do prvků ÚSES, zásah do VKP
Vlivy na další významná společenstva (SPA)
vliv na horninové prostředí
vliv na přírodní zdroje
změny reliéfu krajiny
vlivy na krajinný ráz
vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
vlivy na rekreační využití krajiny
likvidace, narušení budov a kulturních památek
vlivy na paleontologické a geologické a archeologické
památky

POŘADÍ

V0

V1

-9
-4
0
-9
-7
-

-2,4
+1
-2,4
-

-

-

-

-

-

-

-4
-5
-3
-5
-3
-

-4
-2,5
0
-

-

-

-49,0

-10,3

2.

1.
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ČÁST F
ZÁVĚR

Účelem zpracovaného Oznámení

o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí bylo

posoudit pozitivní i negativní dopady této investiční akce. Zároveň bylo cílem stanovit, co
možná nejpřesněji, předpokládané vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí a
doporučit příslušná opatření vedoucí k eliminaci možných negativních vlivů.
Předložené Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Popis, zhodnocení a závěry
plynoucí z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně popsány
v příslušných kapitolách, jejichž členění odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona
č.100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, legislativních
norem, známých skutečností vztahujících se k posuzované lokalitě a znalosti jiných zájmů na
využití předmětného území. Při zpracování Oznámení byly rovněž využity zkušenosti naší
společnosti s posuzováním, projekčními pracemi i výstavbou silnic a jiných úseků
železničních koridorů.

Posuzovaná stavba bude mít, tak jako každá jiná lidská aktivita, dopad na životní prostředí.
Tento vliv bude výrazný především v období realizace tohoto investičně náročného a
stavebně rozsáhlého záměru. Po uvedení úseku do provozu však dojde, oproti dnešnímu
stavu, k výraznému snížení zatížení okolí silnice a železnice. Vlivy tak nebudou překračovat
stanovené limitní hodnoty. K tomu směřují i navržená opatření k prevenci, eliminaci či
kompenzaci negativních účinků na životní prostředí.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k navrhované stavbě, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního
prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že
navrhovaná stavba je ekologicky přijatelná a proto ji lze
doporučit
v navržené lokalitě k realizaci.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Údolí řeky Olše, ve kterém se obec Hrádek nachází, vždy patřilo k územím s výrazně
strategicko – komunikační polohou. Olše je tak doprovázena jednak tělesem železnice
(uvedena do provozu koncem 19. století) jednak silniční komunikací. Průchod této silnice
I/11 katastrem obce Hrádek je složitým dopravním problémem. Řešení silničního obchvatu
(v minulosti navržen již v několika variantách) je z hlediska záborů pozemků, složitých
výškových poměrů, blízkosti řeky Olše a v neposlední řadě velké finanční náročnosti
nereálné. Z podnětu obce Hrádek bylo navrženo vedení průtahu silnice

I/11 společně

s připravovanou přestavbou železničního koridoru.
Svým rozsahem stavba: Silnice I/11 Hrádek - průtah naplňuje podmínky stanovené
zákonem č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a proto bylo na tuto stavbu vypracováno
předkládané Oznámení. Bylo zpracováno v průběhu roku 2004 a svým členěním odpovídá
uvedenému zákonu. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je pak dán významem, který pro
tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

V průběhu zpracování Oznámení

byla provedena řada terénních šetření zaměřených na

zjištění dnešního stavu jednotlivých složek životního prostředí. Mezi nejdůležitější můžeme
řadit provedení měření stávajícího hlukového zatížení ve vybraných, reprezentativních,
bodech pro potřeby hlukové studie.
Oznámení

bylo zpracováno na základě stávající legislativní úpravy, dnešních znalostí o

stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném úseku

a vycházelo, v rámci

vstupních dat, z materiálu ve stupni územně technická studie.
Výstavba i samotný provoz dopravního koridoru budou mít, stejně jako i jiné lidské aktivity,
dopady na své okolí. Rozpoznáním a významem těchto dopadů, včetně jejich možného
vyloučení či snížení se zabývá předkládané Oznámení .

Zemědělská půda bude vzhledem k rozsahu výstavby dotčena v minimálním rozsahu.
Zábory zemědělské půdy budou především krátkodobé, kdy v okrajových částech honů bude
nezbytné zřídit u některých objektů (mosty, propustky, atd.) plochy umožňující provedení
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stavebních prací (tzv. zařízení staveniště). Po ukončení prací budou tyto plochy uvedeny do
původního stavu.
Vliv na geologické podmínky a ložiska nerostných surovin se nepředpokládá. Rovněž
tak nebylo doloženo dlouhodobé ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Vlivy na klima v rámci celého sledovaného území se nepředpokládají. K ovlivnění čistoty
ovzduší dojde pouze v krátkém, jasně vymezeném období realizace. Důvodem bude jednak
zvýšení nákladní automobilové dopravy (zatížení ovzduší výfukovými plyny) jednak velké
plochy stavenišť, které mohou být zdrojem polétavého prachu. Po ukončení stavebních prací
již nebude dopravní koridor významným zdrojem znečištění emisemi z dopravy.
Nejvýznamnějším vlivem na spojeným s provozem koridoru bylo vyhodnoceno hlukové
zatížení okolní obytné zástavby. Z tohoto důvodu bylo v roce 2004 provedeno autorizované
měření hluku, které umožnilo v následné hlukové studii zpracovat přehled dnešního
hlukového zatížení podél obou stran dopravního koridoru. Na základě provedených měření
byla hluková situace v území podrobně vyhodnocena. Vyhodnocení bylo provedeno zvlášť
pro denní a zvlášť pro noční období. Výsledky ukazují, že stávající objekty podél
navrhovaného integrovaného průtahu železnice a silnice I/11 v Hrádku ve Slezsku bude
třeba hlukově ochránit protihlukovými opatřeními. Protihlukové stěny jsou na straně
železnice navrženy v celkové délce 1960 m a na straně silnice 2150 m. V některých
případech však bude nutno tato opatření doplnit individuálními protihlukovými opatřeními u
jednotlivých objektů. Ve všech případech je rozhodujícím zdrojem hluku železnice.

Díky realizaci společného dopravního koridoru se očekává rovněž výrazné snížení
generovaných vibrací od projíždějících nákladních automobilů.

Obecně lze konstatovat, že odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací budou
odváženy a likvidovány mimo staveniště v souladu se stávající právní úpravou. Tato činnost
bude zajištěna ze strany prováděcí firmy či odbornou firmou zabývající se nakládáním
s odpady. Hlavní složkou odpadů bude část stávajícího štěrkového lože a materiál z demolic
některých objektů. Kromě odpadu řazeného mezi tzv. ostatní bude vznikat i odpad, který je
pro své vlastnosti řazen do kategorie nebezpečný. Půjde především o demoliční materiál
z některých vozovek s obsahem dehtu apod.
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V průběhu provozu bude v odpadech převažovat především rostlinný materiál vznikající při
odstraňování vegetace z průjezdného profilu tratě z důvodu bezpečnosti. Dále budou
produkovány odpady v rámci běžné údržby či drobných oprav železničních zařízení.
Zájmy ochrany přírody a krajiny budou nejvíce dotčeny v případě stavebních úprav
mostních objektů a propustků, kdy dojde k zásahu do přirozených migračních koridorů i
koridorů vymezených v rámci územních systémů ekologické stability.

Vzhledem ke skutečnosti, že silnice i železniční trať je v daném území stabilizována od
druhé poloviny 19. století, nejsou negativní vlivy na krajinu (ve smyslu krajinného rázu)
spojené s jejím směrovým a výškovým vedením předpokládány.

Předkládaný záměr je v souladu se zadáním územního plánu obce Hrádek.

)
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Část H
LITERATURA, POUŽITÉ PODKLADOVÉ MATERIÁLY A PŘÍLOHY
Literatura, použité podkladové materiály
Projektová dokumentace, studie, …
Technická studie ŘSD Silnice I/11 – Hrádek - průtah
Územně technická studie „ČD DDC Optimalizace traťového úseku Dětmarovice
Mosty u Jablkunkova – st. hranice SR“ SUDOP Brno spol. s r.o. , únor 2002.
Hluková měření. AKMEST, 2003.
Hluková studie. PPÚ – Babtie, spol. s r.o. 2003.
Hluková studie. PPÚ – Babtie, spol. s r.o. 2004.
Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny
Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
Metodický pokyn k hodnocení rizika (Věstník MŽP 1996, č. 2, s. 12 - 20)
Metodický pokyn Kritéria znečištění zemin a podzemní vody (Věstník MŽP 1996, č. 3,
s. 10 - 19)
Metodický pokyn Postup zpracování analýzy rizika (včetně příloh); (Věstník MŽP
1996, č. 3, s. 20 - 49).
Vyhláška č.381/2001 Sb., katalog odpadů.
Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Vyhláška č.184/1997 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na
zajištění radiační ochrany.
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a
doplňků).
Zákon č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Zákon č.439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (ve znění
pozdějších změn a doplňků).
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků).
Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
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využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů,
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Seznam příloh
1. Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu –
vyjádření z hlediska územního plánu

2. Osvědčení odborné způsobilosti

Fotodokumentace

Pozn. Mapové přílohy jsou součástí Hlukové studie

Samostatné přílohy

1. Hluková studie
2. Hodnocení vlivu stavby z hlediska vlivu na obyvatelstvo
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Foto č. 1
Na začátku obce Hrádek je v silnici terénní vlna. Železniční trať je z obou stran zarostlá
hustou vegetací. Nová komunikace I/11 bude vedena vpravo od stávající cesty.

Foto č. 2
Za terénní vlnou je patrné převýšení tratě proti silnici. Trať je za křovinným porostem.
Výškově bude nová komunikace v úrovni železnice.

Foto č. 3
Stávající silnice prochází téměř celou obcí v přímém směru. V průběhu výstavby I.etapy
nebude provoz po této silnici přerušen.

Foto č. 4
V místě stávajícího úrovňového přejezdu bude vybudován podchod pro chodce s přístupem
na obě nástupiště železniční zastávky Hrádek.

Foto č. 5
Lávka pro pěší přes potok Kompařov zůstane zachována.

Foto č. 6
Železniční most přes potok Kompařov ze strany silnice. Tento most bude odstraněn
a místo něj budou postaveny samostatné mosty pro železnici a novou komunikaci I/11.

Foto č. 7
V km 303,000 je stávající silnice již od železniční tratě vzdálena natolik, že je zde dostatek
prostoru pro novou komunikaci.

Foto č. 8
Prostor vpravo od stávající silnice směrem k železnici, určený pro novou komunikaci I/11,
je zarostlý hustou vegetací.

