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Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IPHO

Individuální protihluková opatření

KES

Koeficient ekologické stability

KOD

Kriticky ohrožený druh

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

PAH, PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PD

Projektová dokumentace
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PHO

Pásmo hygienické ochrany

PHS

Protihluková stěna

PO

Ptačí oblast

POV

Plán organizace výstavby

PP

Přírodní památka

PM10

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 10 µm

PM2,5

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 2,5 µm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR

Politika územního rozvoje

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SOD

Silně ohrožený druh

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

ZCHD

Zvláště chráněné druhy

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ŽST, žst

Železniční stanice
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha Ruzyně – Kladno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:

2.

kategorie:

II

bod:

9.2

název:

Novostavby (neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace
nebo modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce
železničních a intermodálních zařízení a překladišť, kde příslušným
orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v tomto
případě Ministerstvo životního prostředí

Kapacita (rozsah) záměru

Úsek trati žst. Praha Ruzyně – Kladno Ostrovec je součástí železničních trati č. 120 Praha –
Kladno – Chomutov a tratě č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Navazuje na první etapu
stavby (úsek Praha Masarykovo nádraží – žst. Praha Ruzyně, s připojením na letiště).
Předmětem přípravné dokumentace je návrh technického řešení, které zajistí výše
uvedené cíle; zejména se jedná o zvýšení traťové rychlosti na 120 km/hod (s lokálními
vynucenými výjimkami 60, 80, resp. 100 km/h), ve využitelných ucelených úsecích pro
jednotky s naklápěcími skříněmi 145 km/h zajištěné novým řešením železniční tratě,
mostních objektů, železničních stanic, nástupišť, přejezdů, zabezpečovacího a sdělovacího
zařízení, zařízení trakčního vedení, včetně nové trakční měnírny, zařízení energetiky a
nezbytných vyvolaných přeložek komunikací a inženýrských sítí. Důraz je kladen i na
vytvoření kvalitního zázemí pro cestující v prostoru stanic a zastávek, zajištění krátkých
přestupních vazeb na návazné druhy dopravy, s využitím moderního informačního systému.
Stavba začíná v km 12,052 (navazuje na staničení I. etapy projektu) a končí v km 4,000
(staničení trati Kladno – Kralupy nad Vltavou), resp. v km 31,755 průběžného staničení.
Celková délka modernizované trati včetně přeložek činí 19,703 km dvoukolejné trati,
v nezbytném rozsahu jsou upravovány napojení na návazné traťové úseky (ve směru
Praha Zličín, Rudná u Prahy, Středokluky, Chomutov a Kralupy nad Vltavou).
Stavba obsahuje návrh čtyř železničních stanic – Hostivice, Jeneč, Kladno a Kladno město a
pěti zastávek – Hostivice Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno, Pletený Újezd a Kladno Ostrovec.
Zastávky Hostivice Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno je
navržena v jiné poloze náhradou za rušenou stanici Unhošť.
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Stavba má klasický liniový charakter. V důsledku nevyhovujících parametrů je nové směrové
vedení navrženo především v úsecích:
•

před žst. Hostivice

km 13,125 – 14,135

délka 1010 m

•

před žst. Jeneč

km 16,300 – 17,100

délka 800 m

•

za žst. Jeneč

km 18,650 – 19,300

délka 650 m

•

mezi zast. Pavlov a žst. Kladno

km 22,750 – 26,950

délka 4200 m

•
Také ve zbývajících úsecích dochází k odchylkám od stávající polohy koleje do cca 10 m.
•
•

Celková délka modernizované trati:
Celková délka významných přeložek:

19,703 km (dvoukolejně, včetně přeložek)
6,660 km

Ze stávajícího opuštěného železničního tělesa v místech přeložek bude snesen kolejový rošt a
odtěženo štěrkové lože. Těleso bude poté ohumusováno a oseto travním semenem.
Kapacitní údaje a rozsah stavby:
Traťová rychlost 120 km/hod (s lokálními vynucenými výjimkami 60, 80, resp. 100 km/h)
Rozsah výhledové dopravy v nejzatíženějších profilech:
Úsek železniční trati

Stávající stav

Výhledový stav

Os

50

70

Sp

60

-

NV

40

40

Os

60

40

Os REGIO

40

40

Sp

60

60

NV

30

40

Os

50

60

Sp

70

90

NV

40

50

Os

40

50

Os REGIO

40

50

Sp

40

-

Ruzyně – Hostivice

Hostivice – Jeneček

Jeneček – Kladno

Kladno – Ostrovec

Vysvětlivky zkratek:

Rychlosti vlaků [km/h]

Typ vlaku

NV.................

nákladní vlak;

Os...................

osobní vlak;

Os REGIO....... osobní regionální vlak;
Os Přípoj........ osobní vlak (přípoj k spěšnému vlaku);
Sp...................

spěšný vlak.

V oblasti železničních staveb:
•
•
•

rekonstrukce železničního spodku a svršku pro rychlost do 120 km/hod.
zdvoukolejnění trati
přeložky trati: kratší přeložka před žst. Hostivice, převedení provozu do stopy stávající
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•
•

•

trať Odbočka Jeneček – zastávka Jeneč, včetně drobné přeložky, významná přeložka
trati mezi stávající zastávkou Pavlov a žst. Kladno. V rozsahu přeložek je navrženo
rušení stávajících traťových úseků, včetně kolejišť žst. Jeneč a žst. Unhošť
plná peronizace v žst. Hostivice a Kladno a Jeneč a Kladno město
rekonstrukce úrovňových nástupišť, zřízení nových nástupišť, vše s výškou 550 mm nad
úrovní temene kolejnice v zastávkách Hostivice Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno,
Pletený Újezd a Kladno Ostrovec
nahrazení přejezdů mimoúrovňovým křížením, rekonstrukce úrovňových přejezdů

V oblasti pozemních komunikací:
•
•
•
•
•

úpravy místních komunikací vyvolané novým uspořádáním železniční tratě
zřízení, resp. úpravy silnic II. a III. třídy (zejména Jeneč a Kladno)
zajištění příjezdu k novým technologickým objektům
úpravy přístupových cest, zajištění bezbariérového přístupu na zastávky
sadové úpravy a kácení zeleně

V oblasti mostních objektů:
•
•
•

rekonstrukce mostů a propustků dle zásad optimalizace
výstavba podchodů pro mimoúrovňový přístup na nástupiště v žel.stanicích a
zastávkách.
výstavba nových mostů, včetně silničních nadjezdů, zřízení opěrných a zárubních stěn

V oblasti inženýrských sítí:
•
•
•

výstavba přípojek pro nové objekty
přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí trati, resp. komunikací (kanalizace,
vodovod, plynovod, linky 22 a 110 kV
přeložka horkovodu na Kladně

V oblasti silnoproudé elektrotechniky a silnoproudých zařízení:
•
•
•
•

zřízení trakčního vedení
zřízení trakční měnírny Kladno
napojení měnírny Kladno na transformovnu STE Kladno-západ přívodními kabely.
rekonstrukce osvětlení ve stanicích a zastávkách, rekonstrukce kabelových rozvodů,
elektrický ohřev výměn

V oblasti pozemních staveb:
•
•
•
•
•

rekonstrukce výpravních budov žst. Hostivice, Kladno
zřízení nového odbavovacího prostoru žst. Kladno město
výstavba nového technologického objektu v žst. Hostivice, Jeneč, Kladno
přestavba stávající výpravní budovy Kladno město na technologický objekt
výstavba budovy trakční měnírny Kladno
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•
•

nové zastřešení nástupišť, nové čekárny, orientační systém
protihluková opatření

V oblasti zabezpečovacího zařízení:
•
•

kompletní a komplexní rekonstrukce zařízení zabezpečovací techniky, včetně
rekonstrukce návazných úseků tratí
příprava na zřízení systému ETCS

V oblasti sdělovací techniky:
•
•
•
•

pokládka nových sdělovacích kabelů
rekonstrukce zařízení sdělovací techniky
zřízení pevné části systému GSM-R
vytvoření informačního systému s využitím dynamických ukazatelů, s vazbou na
návaznou, především autobusovou dopravu.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:

Středočeský kraj, Hlavní město Praha

obec:

Praha, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd, Pavlov, Dolany, Malé
Přítočno, Pletený Újezd, Velké Přítočno

katastrální území: Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč u Prahy, Červený Újezd, Pavlov
u Unhoště, Dolany u Kladna, Malé Přítočno, Unhošť, Velké
Přítočno, Pletený Újezd, Kročehlavy, Kladno, Rozdělov

4.

Obchodní firma oznamovatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

5.

IČ oznamovatele

70994234

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1
Nové Město
110 00
kontaktní adresa:
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 1955/278
Praha 9
190 00
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II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí uvažovaného záměru (dokumentace
EIA), byla zpracována RNDr. Tomášem Bajererm, CSc. - držitelem osvědčení odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení
2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím 112450/ENV/10.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.

Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Posouzení základních údajů
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Modernizace trati Praha – Kladno s
připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno " na životní prostředí
považuje zpracovatel posudku za dostatečnou k možnosti posoudit vlivy na životní
prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko") pro příslušný úřad Ministerstvo životního prostředí, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění.

A.

Údaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, jméno a
příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha Ruzyně – Kladno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

II

bod:

9.2

název:

Novostavby (neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace
nebo modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce
železničních a intermodálních zařízení a překladišť, kde příslušným
orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v tomto
případě Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.2. Kapacita záměru
Úsek trati žst. Praha Ruzyně – Kladno Ostrovec je součástí železničních trati č. 120 Praha –
Kladno – Chomutov a tratě č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Navazuje na první etapu
stavby (úsek Praha Masarykovo nádraží – žst. Praha Ruzyně, s připojením na letiště).
Předmětem přípravné dokumentace je návrh technického řešení, které zajistí výše
uvedené cíle; zejména se jedná o zvýšení traťové rychlosti na 120 km/hod (s lokálními
vynucenými výjimkami 60, 80, resp. 100 km/h), ve využitelných ucelených úsecích pro
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jednotky s naklápěcími skříněmi 145 km/h zajištěné novým řešením železniční tratě,
mostních objektů, železničních stanic, nástupišť, přejezdů, zabezpečovacího a sdělovacího
zařízení, zařízení trakčního vedení, včetně nové trakční měnírny, zařízení energetiky a
nezbytných vyvolaných přeložek komunikací a inženýrských sítí. Důraz je kladen i na
vytvoření kvalitního zázemí pro cestující v prostoru stanic a zastávek, zajištění krátkých
přestupních vazeb na návazné druhy dopravy, s využitím moderního informačního systému.
Stavba začíná v km 12,052 (navazuje na staničení I. etapy projektu) a končí v km 4,000
(staničení trati Kladno – Kralupy nad Vltavou), resp. v km 31,755 průběžného staničení.
Celková délka modernizované trati včetně přeložek činí 19,703 km dvoukolejné trati,
v nezbytném rozsahu jsou upravovány napojení na návazné traťové úseky (ve směru
Praha Zličín, Rudná u Prahy, Středokluky, Chomutov a Kralupy nad Vltavou.
Stavba obsahuje návrh čtyř železničních stanic – Hostivice, Jeneč, Kladno a Kladno město a
pěti zastávek – Hostivice Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno, Pletený Újezd a Kladno Ostrovec.
Zastávky Hostivice Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno je
navržena v jiné poloze náhradou za rušenou stanici Unhošť.
Stavba má klasický liniový charakter. V důsledku nevyhovujících parametrů je nové směrové
vedení navrženo především v úsecích:
•

před žst. Hostivice

km 13,125 – 14,135

délka 1010 m

•

před žst. Jeneč

km 16,300 – 17,100

délka 800 m

•

za žst. Jeneč

km 18,650 – 19,300

délka 650 m

•

mezi zast. Pavlov a žst. Kladno

km 22,750 – 26,950

délka 4200 m

Také ve zbývajících úsecích dochází k odchylkám od stávající polohy koleje do cca 10 m.
•
•

Celková délka modernizované trati:
Celková délka významných přeložek:

19,703 km (dvoukolejně, včetně přeložek)
6,660 km

Ze stávajícího opuštěného železničního tělesa v místech přeložek bude snesen kolejový rošt a
odtěženo štěrkové lože. Těleso bude poté ohumusováno a oseto travním semenem.
Kapacitní údaje a rozsah stavby:
Traťová rychlost 120 km/hod (s lokálními vynucenými výjimkami 60, 80, resp. 100 km/h)
Rozsah výhledové dopravy v nejzatíženějších profilech:

Úsek železniční trati

Ruzyně – Hostivice

Hostivice – Jeneček

Rychlosti vlaků [km/h]

Typ vlaku

Stávající stav

Výhledový stav

Os

50

70

Sp

60

-

NV

40

40

Os

60

40

Os REGIO

40

40

Sp

60

60

NV

30

40
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Úsek železniční trati

Stávající stav

Výhledový stav

Os

50

60

Sp

70

90

NV

40

50

Os

40

50

Os REGIO

40

50

Sp

40

-

Jeneček – Kladno

Kladno – Ostrovec

Vysvětlivky zkratek:

Rychlosti vlaků [km/h]

Typ vlaku

NV.................

nákladní vlak;

Os...................

osobní vlak;

Os REGIO....... osobní regionální vlak;
Os Přípoj........ osobní vlak (přípoj k spěšnému vlaku);
Sp...................

spěšný vlak.

V oblasti železničních staveb:
•
•
•

•
•

•

rekonstrukce železničního spodku a svršku pro rychlost do 120 km/hod.
zdvoukolejnění trati
přeložky trati: kratší přeložka před žst. Hostivice, převedení provozu do stopy stávající
trať Odbočka Jeneček – zastávka Jeneč, včetně drobné přeložky, významná přeložka
trati mezi stávající zastávkou Pavlov a žst. Kladno. V rozsahu přeložek je navrženo
rušení stávajících traťových úseků, včetně kolejišť žst. Jeneč a žst. Unhošť
plná peronizace v žst. Hostivice a Kladno a Jeneč a Kladno město
rekonstrukce úrovňových nástupišť, zřízení nových nástupišť, vše s výškou 550 mm nad
úrovní temene kolejnice v zastávkách Hostivice Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno,
Pletený Újezd a Kladno Ostrovec
nahrazení přejezdů mimoúrovňovým křížením, rekonstrukce úrovňových přejezdů

V oblasti pozemních komunikací:
•
•
•
•
•

úpravy místních komunikací vyvolané novým uspořádáním železniční tratě
zřízení, resp. úpravy silnic II. a III. třídy (zejména Jeneč a Kladno)
zajištění příjezdu k novým technologickým objektům
úpravy přístupových cest, zajištění bezbariérového přístupu na zastávky
sadové úpravy a kácení zeleně

V oblasti mostních objektů:
•
•
•

rekonstrukce mostů a propustků dle zásad optimalizace
výstavba podchodů pro mimoúrovňový přístup na nástupiště v žel.stanicích a
zastávkách.
výstavba nových mostů, včetně silničních nadjezdů, zřízení opěrných a zárubních stěn

V oblasti inženýrských sítí:
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•
•
•

výstavba přípojek pro nové objekty
přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí trati, resp. komunikací (kanalizace,
vodovod, plynovod, linky 22 a 110 kV
přeložka horkovodu na Kladně

V oblasti silnoproudé elektrotechniky a silnoproudých zařízení:
•
•
•
•

zřízení trakčního vedení
zřízení trakční měnírny Kladno
napojení měnírny Kladno na transformovnu STE Kladno-západ přívodními kabely.
rekonstrukce osvětlení ve stanicích a zastávkách, rekonstrukce kabelových rozvodů,
elektrický ohřev výměn

V oblasti pozemních staveb:
•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce výpravních budov žst. Hostivice, Kladno
zřízení nového odbavovacího prostoru žst. Kladno město
výstavba nového technologického objektu v žst. Hostivice, Jeneč, Kladno
přestavba stávající výpravní budovy Kladno město na technologický objekt
výstavba budovy trakční měnírny Kladno
nové zastřešení nástupišť, nové čekárny, orientační systém
protihluková opatření

V oblasti zabezpečovacího zařízení:
•
•

kompletní a komplexní rekonstrukce zařízení zabezpečovací techniky, včetně
rekonstrukce návazných úseků tratí
příprava na zřízení systému ETCS

V oblasti sdělovací techniky:
•
•
•
•

pokládka nových sdělovacích kabelů
rekonstrukce zařízení sdělovací techniky
zřízení pevné části systému GSM-R
vytvoření informačního systému s využitím dynamických ukazatelů, s vazbou na
návaznou, především autobusovou dopravu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem. Evidentně vychází z
velmi podrobné přípravné technické dokumentace.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:

Středočeský kraj, Hlavní město Praha

obec:

Praha, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd, Pavlov, Dolany, Malé
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Přítočno, Pletený Újezd, Velké Přítočno
katastrální území: Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč u Prahy, Červený Újezd, Pavlov
u Unhoště, Dolany u Kladna, Malé Přítočno, Unhošť, Velké
Přítočno, Pletený Újezd, Kročehlavy, Kladno, Rozděliv
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nejvýznamnější interakcí, a to zejména v případě etapy výstavby je záměr: Paralelní RWY
06R/24L, letiště Praha - Ruzyně
Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na
mezinárodním letišti Praha/Ruzyně včetně potřebných pojezdových drah pro spojení se
severním a jižním odbavovacím areálem.
Součástí stavby je i potřebné vybavení dráhy, zásobování energií, potřebné přeložky sítí a
komunikací a řešení styku nové dráhy s plánovanými stavbami v okolí letiště. Součástí
stavby je rovněž i potřebný rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v severním
odbavovacím areálu.
Základní technické parametry dráhy jsou uvedeny v následujícím přehledu, podrobněji
potom v kapitole B.I.6.:
Ø délka dráhy:
Ø šířka dráhy:

stavební 3550 m, práh dráhy (THR) 24L trvale posunut o 150 m
45 m (s nejvyšší únosností)
60 m (základní)
75 m (vč. postranních pásů)

Dopravní zátěž ze stavby Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha – Ruzyně bude rozdělena do
tří (event. čtyř) směrů. Přepravní trasy byly dotčenými obcemi odsouhlaseny.
Do západní části staveniště je navržen hlavní příjezd pro staveništní dopravu ze směru od
nově vybudované mimoúrovňové křižovatky rychlostní komunikace I/6 v km 1,9 nad obcí
Hostivice.
Zde bude propojení z obou směrů rychlostní komunikace I/6 (Karlovy Vary – Praha) do
prostoru staveniště vedeno po stávajících letištních komunikacích. Toto řešení zcela
vyloučí mimostaveništní dopravu z obydlených míst – Hostivice, Jeneč. Z celkového
množství přepravovaných materiálů je uvažováno touto trasou dopravit 30%.
Jako alternativní příjezd do západní části staveniště je uvažováno dopravní napojení z další
vybudované mimoúrovňové křižovatky R6 směr Houstoň – Jeneč, kde je propojení se
stávajícími letištními komunikacemi vedeno po upravených částech polních cest.
Eventuelní množství z celkového objemu přepravované touto trasou je 5%.
Do východní části staveniště jsou navrženy dvě příjezdové trasy.
Z jihu po komunikaci spojující jižní a severní odbavovací areály napojené na ulici K Letišti
vedoucí Areálem JIH. Tato ulice má přímé napojení na nový silniční okruh kolem Prahy s
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možností odjezdu (příjezdu) z obou směrů Slaný – Praha. Z tohoto směru je uvažováno
z celkového objemu přepravovaných materiálů dopravit 30%.
Ze severu rovněž po komunikaci spojující jižní a severní odbavovací areály napojené
mimoúrovňovou křižovatkou na ulici Aviatickou tvořící hlavní příjezdovou komunikaci
k areálu sever. Ulice Aviatická je napojena na silnici I/7 Praha – Slaný v mimoúrovňové
křižovatce Aviatické/Lipská. Zde je rovněž možnost odjezdu (příjezdu) z obou směrů Slaný
– Praha. Z tohoto směru je uvažováno z celkového objemu přepravovaných materiálů
dopravit 35%.
Toto řešení příjezdu do východní části zcela vyloučí staveništní dopravu z obydlených míst
Praha 6 – Liboc a Ruzyně.
Obdobně taktéž v rámci stavby týkající navrženého záměru je předpokládán výjezd
staveništní techniky v rámci stavebních dvorů v Hostivicích a Jenči na silnici R6. Kromě
toho lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že případné zahájení obou staveb
nebude realizováno ve stejném časovém horizontu.
Projekt je dále koordinován se záměrem znovuobnovení provozu na trati č. 121 Hostivice –
Podlešín v úseku Odbočka Jeneček – Středokluky, zejména v oblasti zabezpečovací
techniky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola popisuje záměry, u kterých by mohlo dojít ke kumulaci vlivů na životní
prostředí. Neobsahuje charakter uvažovaného záměru, který je ovšem popsán dostatečně v
předchozí a následujících kapitolách.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Správný název této kapitoly dle přílohy č. 4 zák.č. 100/2001 Sb. je následující:
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Vzhledem k tomu, že záměr je předkládán v jediné aktivní variantě se nejedná o
významnou chybu.
Řešená trať má prioritní význam pro rozvoj kolejové dopravy v regionu severozápadní části
Prahy i Středočeského kraje a vytváří kapacitní a především životnímu prostředí šetrnější
spojení hlavního města Prahy a největšího města Středočeského kraje Kladna. Přes 15 % ze
70 tis. obyvatel Kladna a spádových oblastí pravidelně dojíždí do Prahy. Cílem projektu je
nabídnout cestujícím rychlou, kvalitní a spolehlivou příměstskou železniční dopravu přímo
do centra Prahy, která bude vhodnou alternativou k převládajícímu způsobu cestování
osobními automobily a autobusy.
Stavba má charakter rekonstrukce, stávající technický stav železničního spodku a svršku,
mostů, dopravně provozně řešení stanic, stávající technologické zařízení ani stávající
směrové vedení železniční trati neumožňují dosáhnout zadaných parametrů. Proto bylo
nutno provést konstrukční, technologické změny (včetně zdoukolejnění a elektrizace) a
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úpravy ve směrovém vedení trati tak, aby nový technický stav odpovídal zásadám a
podmínkám pro modernizaci trati.
Jednotlivá nová řešení v souhrnu přinesou následující zlepšení oproti současnému stavu:
•

•

•
•
•

•

Novou konstrukcí železničního spodku a svršku se zvýší se kvalita jízdy vlaků,
mimoúrovňová nástupiště v kombinaci s bezbariérovým přístupem zlepší podmínky při
nástupu a výstupu cestujících, nástup bude bezpečnější.
Intervalovým provoz spolu s novým informačním systémem a vazbou na návaznou
dopravu (autobusovou, resp. individuální automobilovou) zjednoduší a usnadní
cestování.
Zvýší se kapacita spojení, ve prospěch životnímu prostředí šetrnější železniční dopravy
se může zlepšit dělba přepravní práce.
Za pomoci úprav směrového vedení tratě, nových mimoúrovňových křížení a nového
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se stane doprava rychlejší a bezpečnější
Nová konstrukce železničního spodku, svršku a mostů spolu s instalací protihlukových
stěn a realizací individuálních protihlukových opatření sníží hlukové emise způsobované
železničním provozem pod zákonné limity. Ke snížení emisí hluku a exhalací přispěje i
provoz v elektrické trakci
Zlepší se architektonická atraktivita tratě (zejména ve stanicích a zastávkách)

Rozsah stavby je v souladu se zadáním a požadavky investora nezbytný a byl minimalizován
tak, aby požadovaná technická a dopravní funkce byla zajištěna.
Stavba probíhá cca z 60 % ve stávající stopě a cca v 40 % je navržena na novém tělese,
neboť stávající poloměry oblouků nevyhovují požadavkům na nové rychlostní parametry.
Stavba tak vyžaduje poměrně značné trvalé zábory.
Stavba je v souladu s konceptem územního plánu VÚC Středočeského regionu a obcí jimiž
prochází, některé obce však platný území plán nemají (Pletený Újezd, Velké Přítočno).
V obci Malé Přítočno dojde ke změně územního plánu, který přebere trasu navrženou
v posuzované dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Modernizovaná trať je vedena ve stopě tzv. Buštěhradské dráhy. Společnost Buštěhradské
železnice spojila nejdříve Kladno s Kralupy nad Vltavou (1856), kde se trať napojila na
Severní státní dráhu. Teprve později byla postavena trať Kladno - Hostivice - Dejvice
(1868) a potom Hostivice - Smíchov (1872). Pražsko-duchcovská dráha Smíchov - Dušníky
(nyní Rudná u Prahy) - Podlešín - Slaný byla otevřena 1873.
Kladensko-nučická dráha (1858) sloužila především dopravě vápence z Mořiny do
kladenských hutí. V posledních letech okupace byla zřízena odbočka Jeneček, která
umožnila vzájemný přechod mezi původní buštěhradskou a pražsko-duchcovskou drahou, a
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spojka (triangl) umožňující jízdu z Nučic přímo na odbočku Jeneček. Podstatné změny se
udály na sklonku 60. let, kdy byla trať do Středokluk odkloněna kvůli rozšíření letiště
Praha Ruzyně a vznikly na ní nové zastávky Jeneč, Hostouň a Dobrovíz. Část původní tratě
ze Středokluk do Rudné byla ponechána a nyní slouží jako vlečka k dopravě pohonných
hmot na letiště. V té době byla také snesena Kladensko-nučická dráha a ponechána byla
pouze její část z lomů u Mořiny do Hořelic, odkud vede úvrať do Nučic.
Železniční trať v současné době patří mezi krajinotvorné prvky; prochází otevřenou
rovinatou urbanizovanou krajinou, kde se střídají pole s rostoucí zástavbou. Na předměstí
Kladna se vlak skrývá do lesních porostů, které slouží k příměstské rekreaci. Trať je
součástí krajiny již více než 150 let. Zbytky tělesa Kladensko-nučické dráhy, které vedou
v souběhu se stávající tratí v úseku Unhošť – Kladno doporučuje orgán státní památkové
péče zachovat.
Stavba bude probíhat ve většině úseku v ose stávající trasy, ke které bude přidána druhá
kolej. Významnější přeložka v úseku Pavlov – Kladno převážně oddálí trasu trati od
zastavěného území. Původní trasa dráhy bude zrušena a svršek tělesa snesen. Samotné
drážní těleso zůstane ponecháno. Nejvýznamnější vizuální změnou bude umístění stožárů
trakčního vedení. V mezistaničních úsecích budou převážně umístěny trubkové stožáry,
v prostoru žel. stanic bude trakční vedení zavěšeno na branách navržených v součinnosti
s architektem. Výška stožárů a bran se pohybuje okolo 8m nad terénem podle podmínek
trati.
Dalším novým optickým prvkem budou protihlukové stěny (PHS) navržené podle aktuální
akustické studie. Umístění PHS je navrženo tak, aby byla minimalizována hluková zátěž na
obyvatele a aby bylo vyhověno současně platným právním předpisů v ochraně proti hluku.
Další stavební úpravy ovlivní vzhled krajiny pouze místně. Jedná se o úpravy železničních
stanic a výstavbu nových zastávek a stavbu nového silničního nadjezdu. Viditelným prvkem
bude nový odbavovací prostor v žst. Kladno město, navržený nad úrovní stávající mostní
konstrukce. Nové technologické budovy v blízkosti stávajících výpravních budov (v žst.
Hostivice a žst. Kladno) ponesou typickou drážní architekturu.
Návrh stavby je jako celek architektonicko-urbanisticky pojednán. Využívá sjednocujících
materiálových a tvarových prvků, např. trakčních stožárů, zastřešení, čekáren, poutačů,
resp. drobná architektury. Důraz je kladen na použití jednodušších, snadno udržovatelných
materiálů, na úrovni současného evropského standardu. Pro odlišení jednotlivých stanic a
zastávek bude využito především rozdílného barevného řešení. Z hlediska zajištění
požadované funkce (rychlá pravidelná intervalová doprava) současné uspořádání trati
nevyhovuje; zejména směrové vedení.
Předložené řešení proto navrhuje úpravu směrových oblouků v následujících úsecích: před
žst. Hostivice, před a za žst. Jeneč a mezi zast. Pavlov a žst. Kladno

Popis rozhodujících stavebních objektů:
Železniční stavby
Celý úsek Praha Ruzyně – žst. Kladno je navržen jako dvoukolejný na rychlost 100120 km/h pro klasické soupravy. Úsek žst. Kladno – Kladno Ostrovec je navržen dvoukolejný
na rychlost 60-80 km/h.
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Vstupní parametry pro návrh konstrukce železničního spodku platí i pro úseky, kde
modernizovaná trať opouští stávající zemní těleso (tj. pro přeložky neplatí hodnoty pro
novostavbu).
Kilometráž trasy je uváděna v „novém staničení“ (které navazuje na staničení I. etapy
projektu), vyjadřující skutečnou délku optimalizované trasy.
Ohraničení stavebních objektů – rekonstrukce žel.svršku a spodku v jednotlivých stanicích a
traťových úsecích je dáno výměnovými, případně koncovými styky krajních výhybek
žel.stanic.
Modernizovaná trasa je projektována pro prostorovou průchodnost UIC-GC (tj. základní
průjezdný průřez Z–GC) a traťovou třídu zatížení D4 UIC. Celková konstrukce železničního
svršku a železničního spodku umožňuje pojezd soupravami s výkyvnými skříněmi.
Řešení železničního spodku
Modernizovaná trasa z části zůstává na stávajícím zemním tělese (žst. Hostivice, žst.
Kladno), z části dochází ke zdvoukolejnění (= jedna kolej jde ve stopě stávající koleje,
druhá kolej se přistavuje) a z části jsou obě koleje modernizované trasy vedeny mimo
stávající trasu – přeložka. Významnější přeložky jsou následující:
§
§

před žst. Hostivice
před žst. Jeneč

km 13,125 – 14,135
km 16,300 – 17,100

délka 1010 m
délka 800 m

§
§

za žst. Jeneč
mezi zast. Pavlov a žst. Kladno

km 18,650 – 19,300
km 22,750 – 26,950

délka 650 m
délka 4200 m

Také ve zbývajících úsecích dochází k odchylkám od stávající polohy koleje do cca 10 m.
Z celkové délky modernizované trati 19.703 m dvoukolejné trati je
§
§
§

na stávajícím tělese
zdvoukolejnění
přeložka

2.538 m
5.565 m
11.600 m

= cca 13%
= cca 28%
= cca 59%

Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Podle průzkumu jsou geotechnické podmínky na stávajícím zemním tělese včetně koleje,
která se zachovává při zdvoukolejnění různorodé. Materiál zemní pláně zastižený kopanými
sondami tvoří jak nesoudržné zeminy (S4SM, G4GM, G3GF) tak zeminy soudržné (jílovité,
hlinité). Převažuje příznivý vodní režim, zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé.
V prostoru přeložek se po odstranění humózních vrstev tl. cca 0,3 až 0,5m vyskytují
většinou eolické sedimenty – sprašové hlíny charakteru jílů písčitých a jílů se střední
plasticitou (F4CS, F6CI ) převážně pevné až tvrdé konzistence. Na zemní pláni se vyskytuje
i skalní podloží tvořené většinou různě navětralým až zvětralým písčitým slínovcem třídy
R3 až R6.
Hladina podzemní vody se přibližuje k povrchu cca u km 25,950 – 26,200, doporučuje se
proto, pro zpracování dalšího stupně upřesnit její úroveň a případně zohlednit její vliv na
základové poměry nového násypu.
Předpis S4 stanoví pro hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostátních
ostatních pro rychlost menší než 120 km.h-1 minimální hodnotu modulu přetvárnosti na
zemní pláni 20 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min.hodnotu 40 MPa.
Jsou navrženy konstrukce předpokládající snesení kolejového roštu a odtěžení kolejového
lože v potřebném rozsahu. Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku
v traťových a hlavních staničních kolejích byl proveden podle následujících zásad:
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•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

v úsecích s únosností zemní pláně Eor ≥ 30MPa vrstva štěrkodrti 0/32 tl. 0,15m
na zemní pláni separační geotextilie, konstrukce označena jako typ 3.1.1
v úsecích s únosností zemní pláně Eor 18 až 29 MPa vrstva štěrkodrti 0/32 tl. 0,30m, na
zemní pláni separační geotextilie, konstrukce označena jako typ 3.1.2, konstrukce je
navržena také pro nově zřizované násypy
v úsecích s únosností zemní pláně Eor 12 až 18 MPa vrstva štěrkodrti 0/32 tl. 0,30m, na
zemní pláni separační geotextilie a geomřížka, konstrukce označena jako typ 3.2.1
v úsecích s únosností zemní pláně Eor 5 až 11 MPa vrstva štěrkodrti 0/32 tl. 0,40m, na
zemní pláni separační geotextilie a geomřížka, konstrukce označena jako typ 3.2.2
v úsecích s únosností zemní pláně Eor 5 až 11 MPa vápenná stabilizace zemin na místě
s vrstvou štěrkodrti 0/32 tl. 0,25m, konstrukce označena jako typ 6.
v úsecích, kde dochází ke zdvihu nové nivelety (ve stáv.stopě) a tloušťka
stáv.štěrkového lože je dostatečná je navrženo jeho částečné ponechání s úpravou do
předepsaného příčného sklonu a přehutněním. Do jeho povrchu zaválcování výsivky pro
zajištění odtoku vody. Na ní vrstva nové štěrkodrti proměnné tloušťky – min 0,15m.
Konstrukce označena jako typ 2.1.
úseky na skalním podloží – zpravidla písčitý slínovec navětralý: vyrovnávací a ochranná
vrstva z minerální směsi ( směs 1, málo propustná) průměrné tl. 0,20m, konstrukce
označena jako typ 5.3.
v předjízdných kolejích ve stanicích (nebyl proveden geotech. průzkum) je navržena
stejná konstrukce jako v kolejích hlavních. V ostatních staničních kolejích, které se
rekonstruují je navržena konstrukce spodku z vrstvy štěrkodrti tl.0,15m uložené na
separační geotextilii.
na přejezdech, v přechodových oblastech mostů a propustků jsou navrženy zesílené
konstrukce. Jsou dvojího typu: jednak z nestmelených vrstev (drcené kamenivo 8/63,
štěrkodrť) případně doplněné geomřížkou – konstrukce označena Z.1 nebo cementové
stabilizace (dovoz z míchacího centra) a vrstvy štěrkodrti – konstrukce označena Z.2.

Zemní těleso
Úseky, kde trasa zůstává na stávajícím zemním tělese
Úseky, kde trasa zůstává na stávajícím tělese jsou železniční stanice Hostivice a Kladno. Na
stávajícím tělese zůstává i jedna kolej v úsecích zdvoukolejnění. U upravovaných svahů je
navržena jejich vegetační ochrana a to vrstvou ornice tl. 0,15m a zatravňovací geotextilií.
Zásady pro zřizování nových násypů
Podloží nově zřizovaných násypů bude odhumusováno v předepsané tloušťce a následně
zhutněno na míru zhutnění Dmin=100%PS. Výjimku tvoří násyp v km 21,137-21,275, kde se
pod násypem provede vápenná stabilizace stávajících vrstev v tl.0,30m. Poté bude
položena separační geotextílie a na ni bude zřízena konsolidační vrstva z drceného
kameniva 32/63mm tl. 0,50m, která má i funkci plošného drénu. Odvodnění konsolidační
vrstvy je pak zajištěno trativodem.
Pro stavbu násypu se předpokládá využití odtěžených zemin a hornin na stavbě. Ty mají ve
větším rozsahu charakter zemin soudržných, proto se předpokládá jejich použití do jádra
násypu. Těleso násypu bude opatřeno ochrannou vrstvou tl. 0,60m z propustného a
nenamrzavého materiálu, s vegetační ochranou svahů násypu.
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Zajištění stability tělesa železničního spodku v místech přisypávky ke stávajícímu zemnímu
tělesu se provede po odstranění křovin a odhumusování stávajícího svahu svahovými stupni,
které jsou navrženy dle vzorového listu žel. spodku Ž 2.1 a Ž 2.11
Zásady pro zřizování nových zářezů (odřezů)
Hloubka zářezů je proměnná a dosahuje až cca 6,8m hloubky. Materiál vytěžený v zářezech
se předpokládá využít do nově zřizovaných násypů.
Sklony svahů zářezu v eolických sedimentech (většinou sprašové hlíny charakteru jílů
písčitých a jílů se střední plasticitou převážně pevné až tvrdé konzistence ) jsou navrženy
ve sklonu 1:2, v navětralých horninách (zpravidla písčitý slínovec) ve sklonu 1:1,25. V místě
změny sklonu je navržena lavička šířky 1,0m. U nově upravovaných svahů je navržena
jejich vegetační ochrana a to vrstvou ornice tl.0,15m a zatravňovaní geotextilií. Úpravy
sklonů svahů a jejich ochrana se provedou podle vzorových listů železničního spodku.
Odvodnění pláně tělesa žel. spodku v zářezu je zajištěno buď otevřeným příkopem, nebo
trativody. Příkopy, zpevněné příkopovými tvárnicemi TZZ3 osazenými do bet. směsi tl.
0,10m, slouží k zachycení vody z přilehlých svahů a k jejímu odvedení.
Ze stávajícího opuštěného železničního tělesa v místech přeložek bude snesen kolejový
rošt a odtěženo štěrkové lože. Těleso bude poté ohumusováno a oseto travním semenem.
Před zahájením prací na železničním spodku budou odstraněny z drážního tělesa nalétavé
dřeviny a keře.
Řešení železničního svršku
Rychlost a směrové poměry
Jedním z rozhodujících parametrů modernizace je zvýšení rychlosti jízdy a to jak
klasických vozových jednotek, tak i ve výhledu jednotek s naklápěcími skříněmi. Navržené
kolejové úpravy umožňují v převážné délce úseku zvýšit traťovou rychlost na 120km.h-1.
Dnešní rychlost se pohybuje v rozmezí od 50 do 80 km/h.
Zvýšení traťové rychlosti pro klasické soupravy i vozy s naklápěcími skříněmi na
modernizované trati, vůči stávajícímu stavu, je patrný z níže uvedené tabulky:
staničení

traťová rychlost
stávající stav
v koleji č.1
-1

projektovaný stav
pro klasické soupravy
-1

pro vozy s NT
-1

pro klasické soupravy, I=130

[km]

[km.h ]

[km.h ]

[km.h ]

[km.h-1]

12,052-15,092

70-80

110

-

115

15,092-17,209

70-80

100

120

100

17,209-27,364

70-80(55)

120

145

120

27,364-0,020

50

80

-

-

0,020-0,320

50

70

-

-

0,320-2,852

50-60

80

-

-

2,852-4,000

40-55

60

-

-

Minimální poloměr směrového oblouku v hlavních kolejích od začátku úpravy do žst.Kladno
je navržen 520 m, od žst. Kladno (včetně) do konce úseku 282,079m (na konci). Ve
stanicích v předjízdných kolejích 300 m (včetně výhybek).
V traťových úsecích je navržena jednotná osová vzdálenost 4,0 m, ve stanicích zůstává os.
vzdálenost ve stávajícím modulu – 4,750 m.
Sklonové poměry
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Výškové řešení je co nejvíce přizpůsobeno sklonovým poměrům na stávající trati.
Maximální sklon v úseku ZÚ – žst.Kladno dosahuje 10,864 ‰, v úseku žst.Kladno – zast.
Kladno-Ostrovec dosahuje 23,331 ‰.
Rozsah rekonstrukce
Ve stanici Hostivice je navržena peronizace s jedním ostrovním nástupištěm mezi hlavními
kolejemi a dvěma bočními nástupišti - 550mm nad TK, zejména - pro trať na Rudnou a
Zličín. Kromě hlavních kolejí se rekonstruují i koleje č.3,5 a koleje č.4,6,8,10. Od km cca
15,170 do konce SO (= km15,492) je trať řešena jako přeložka.
V úseku Hostivice – Jeneč (= km 15,492-17,216) jsou obě nové traťové koleje mimo
stávající trať. Úprava umožňuje zvýšení rychlosti na 100 až 120 km/h pro klasické
soupravy.
Nová žst. Jeneč je navržena v nové poloze cca v trase dnes neprovozované trati
Odbočka Jeneček - Středokluky. Je navržena jako trojkolejná v úseku přeložky.
V traťovém úseku žst. Jeneč – žst. Kladno (= km 18,513-26,853) jsou situovány tři zastávky
– Pavlov, Malé Přítočno, Pletený Újezd. Zastávky Malé Přítočno a Pletený Újezd jsou v nové
poloze. Prakticky celý úsek je přeložka s krátkými úseky zdvoukolejnění (= km 19,30019,550, km 20,250-20,900 a km 21,550-22,500). Úsek svými parametry vyhovuje pro
traťovou rychlost 120 km/h pro klasické soupravy. Rychlost na stávající trase se v tomto
úseku pohybuje od 50 do 80 km/h.
V žst. Kladno je navrženo zřízení dvou ostrovních nástupišť a jednoho nástupiště bočního.
Rozsah přestavby kolejiště je minimalizován. Rekonstruují se koleje č.1,3,5 a č.2,4.
Úsek žst. Kladno – zast. Kladno-Ostrovec se navrhuje zdvoukolejnit ve stávající stopě. Úsek
svými parametry vyhovuje pro rychlost 60-80 km/h.
Z rozsahu rekonstrukce vyplývá i rozsah demoličních prací. Původní kolejový rošt (i
v opuštěných úsecích hlavních kolejí) a výhybky budou sneseny a odvezeny na mezideponii.
O dalším využití tohoto materiálu musí rozhodnout odborná komise - kategorizátor na
základě skutečného stavu.
Při provádění prací na železničním svršku se předpokládá, že po odtěžení stávajícího
štěrkového lože a jeho následné recyklaci bude využit ze 40% štěrk do kolejového lože, 30%
do podkladní vrstev a 30% je určeno na odpad.
V obnovovaném úseku je v zásadě v hlavních kolejích železniční svršek ve tvaru S49 na
betonových a dřevěných pražcích. Do konce zpracování přípravné dokumentace nebyla
provedena předkategorizace žel. svršku, která bude požadována doplnit do dalšího
projektového stupně.
Přejezdy
Konstrukce všech přejezdů bude převážně z celopryžových panelů. Přechody budou
osazeny do závěrných zídek tvaru „L,“ ostatní přejezdy budou osazeny do zídek tvaru „T.“
Celkem bude rekonstruováno 11 přejezdů, 6 přejezdů bude zrušeno.
Dále tato kapitola podrobně popisuje pozemní komunikace, zpevněné plochy a
prostranství, dopravní opatření, světelná signalizační zařízení a sadové úpravy.
Kácení zeleně
Před zahájením stavby bude provedeno kácení zeleně. Kácení je nutné z důvodů:
§

místních přeložek trati
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§

zdvoukolejnění

§

elektrizace trati - zajištění odstupové vzdálenosti od živých a neživých částí trakčního
vedení ve smyslu TKP a odpovídajících normativů. Pro dodržení bezpečných vzdáleností
dřevin od trakčního vedení bude třeba provést kácení ve vzdálenosti cca 8,0 m od osy
koleje, případně ořezat stromy do výšky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajištění
vzdálenosti porostů od elektrického zařízení VN.

§

zachování rozhledových poměrů v obloucích tratě

§

zajištění stability drážního tělesa

§

zajištění podmínek výstavby nových pozemních objektů rekonstrukce a obnova
stávajícího tělesa dráhy (sanace železničního spodku)

§

odvodnění

§

úpravy mostů a propustků

§

zajištění přístupu k trati v rámci stavby

§

z bezpečnostních důvodů je třeba počítat s odstraněním jednotlivých stromů, které
svou stabilitou ohrožují bezpečnost provozování železniční dopravy

Modernizace trati si vyžádá smýcení mimolesní zeleně o rozsahu přibližně 2 715 ks stromů o
průměru kmene do 50 cm, 20 ks dřevin o průměru kmene od 50 do 90 cm, 2 ks stromů o
průměru kmene větším než 90 cm a cca 7 990 m2 keřů. Dále bude nutné pokácet lesní
dřeviny, a to přibližně 2 940 ks stromů a o výčetním průměru do 50 cm a 1 410 m2 křovin.
Inventarizace kácené zeleně je doložena v Příloze č.4 posuzované dokumentace.
Dále je podrobný popis inženýrských objektů a mostů.
Náplní stavby je rekonstrukce řady stávajících mostních objektů, výstavba nových na
navrhovaných přeložkách a při zdvoukolejnění trati, rekonstrukce opěrné zdi.
Železniční mosty, podchody
V rozsahu stavby byly v evidenci 4 železniční mosty, návrh počítá s realizací 8 mostů. U
mostů s menším rozpětím je jako nosná konstrukce navržena uzavřená monolitická rámová
konstrukce, v větších rozpětí monolitická rámová konstrukce, podepřená pouze v místech
ložisek. Pod každou kolejí je pak navržena samostatná ocelobetonová konstrukce s tuhými
ocelovými výztužnými nosníky profilů HE 400-700 B. U mostu v km 14.881 je část nosné
konstrukce tvořena monolitickou železobetonovou deskou, s ohledem na lichoběžníkový
půdorysný tvar. Spodní stavbu pak většinou tvoří slabě vyztužené pasy uložené na
podkladním betonu a hutněné štěrkodrti. Na pasech jsou vyztužené opěry a rovnoběžná
křídla.

Pořadí

Objekt

Km-nový*

Typ konstrukce

Světlost
[m]

Výška

Šířka

[m]

[m]

Počet
kolejí

Přehled navržených železničních mostů:
Účel křížení

1

Stávající

15.037

OK + kamenné a betonové
opěry

7.60

4.10

37.10

8

Silniční podjezd, místní
komunikace
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Nový
(rekonstr.)

14.881

Zabetonované nosníky

7.60

4.50

38.06

8

Nový

18.406

Zabetonované nosníky

11.20

4.80

18.00

2

Stávající

21.218

ZBN - kamenné zdivo

3.75

2.45

5.20

1

Nový

21.166

Železobetonový rám

4.00

2.50

10.34

2

Stávající

23.307

ZBN - kamenné zdivo

3.20

2.20

5.20

1

Nový

23.089

Železobetonový rám

4.00

3.00

10.01

2

5

Nový

24.764

Železobetonový rám

5.00

3.20

9.92

2

Propustek a polní cesta

6

Nový

25.370

Železobetonový rám

3.11

1.80

21.20

2

Přes vodoteč

7

Nový

25.938

Zabetonované nosníky

10.00

3.50

10.25

2

Přes vodoteč a biokoridor

8

Nový

1.571

Zabetonované nosníky

14.80

4.80

10.12

2

Silniční podjezd – místní
komunikace

2

3

4

Silniční podjezd - silnice
II/201
Polní cesta

Polní cesta

* u stávajících mostů evidenční km. Další stávající most v evidenci je mimo novou trasu.

Pro usnadnění příchodu na nástupiště jsou navrženy 4 nové staniční podchody. Konstrukčně
se jedná o most s uzavřenou monolitickou železobetonovou rámovou konstrukcí vnitřních
rozměrů 3 (4) m x 2,6 m o tloušťce stěn a dna 350 mm a proměnné tloušťce stropu 350400 mm. Konstrukci otevřené části u obou schodišť tvoří železobetonová konstrukce tvaru
"U", jejíž rozměry stěn a dna je 300 mm. U podchodu v žst. Kladno je provedeno přibližně
pod komunikací v přednádražním prostoru příčné rozšíření o 6 m v délce 18 m, které
umožní zřídit prodejny obchodní vybavenosti. Tato část podchodu se předpokládá předat
do správy městu Kladno. Podchody budou odvodněny a osvětleny zářivkovými svítidly na
bočních stěnách.
Přehled navržených mostů - podchodů:
Pořadí

Km nový

šířka [m]

Výška [m]

Délka [m]

Účel křížení, vybavení

1

14.668

3.00

2.50

22.80

Příchod na nástupiště žst. Hostivice, 2x schodiště, 2x výtah

2

18.129

3.00

2.50

48.80

Příchod na nástupiště žst. Jeneč, 3x schodiště, 2x výtah, 1x rampa

3

27.729

4.00

2.50

83.30

Přístup na nástupiště, podchází i komunikaci v přednádraží žst.
Kladno, 5x schodiště, 3x výtah

4

3.669

3.00

2.50

19.30

Přístup na nástupiště, zastávka Kladno Ostrovec, 2x schodiště, 2x
výtah

Silniční mosty
V rámci nahrazení stávajících úrovňových přejezdů jsou navrženy nové 2 silniční mosty
(nadjezdy), stávající nadjezd nad žst. Kladno město bude sanován. Nosná konstrukce
nových nadjezdů je navržena jako montovaná železobetonová konstrukce z předpjatých
prefabrikovaných nosníků T93 s monolitickou železobetonovou spřahující deskou.
Rozsah sanace nadjezdu v km 2,71 vyplývá z požadavku na rozšíření prostoru pro vytvoření
zastávek autobusu. Vlastní most se nerozšiřuje, rozšíření se získá vybudováním
samostatného objektu lávky a odbavovacího prostoru. Sanována je pouze ta část mostu,
kde se ruší stávající chodník (po obou podélných krajích). Dále se uvažuje se sanací
založení mostu, které je v prostorové kolizi s konstrukcí nástupiště. Předpokládá se sanace
založení tryskovou injektáží.
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Přehled navržených mostů - nadjezdů:
Světlost
[m]

Výška

Šířka

[m]

[m]

Železobetonové nosníky

16.40

7.00

10.01

Silnice I. třídy (I/61) S11,5

26,450

Železobetonové nosníky

17.12

7.00

14.60

Silnice III. třídy (III/10138)

2,712

Železobetonové nosníky - sanace

16.00

min. 6.30

23.50

Místní komunikace
MS 21/60

Objekt

Km-nový

Nový

23,893

Nový
Stávající

Popis objektu

Převáděná komunikace

Propustky
Nosná konstrukce je navržena z železobetonových trubních prefabrikátů, většinou DN 1000,
na obou stranách ukončený patkovými zkosenými prefabrikáty, resp. jako desková
konstrukce s kamenným zdivem. Je navrženo 10 železničních a 1 silniční propustek
Pořadí

km - nový

objekt

typ propustku

1

12.178

Propustek

ŽB trouba (kruhová)

2

12.759

Propustek

ŽB trouba (kruhová)

3

13.224

Propustek

trubní (kruhová) - prostý beton

4

13.769

Propustek-Nový

ŽB trouba

5

15.348

Propustek

ŽB trouba (kruhová)

6

17.150

Propustek-Nový

ŽB trouba

7

18.727

Propustek-Nový

ŽB trouba

8

20.200

Propustek-Nový

ŽB trouba

9

1.102

Propustek

deskový - kamenné zdivo

10

1.431

Propustek

deskový - kamenné zdivo

8b

20.201

Propustek silniční

ŽB trouba

Z důvodu nového řešení železničního spodku dochází ke zrušení 15 následujících propustků:
km 14.386, km 16.035, km 20.166, km 20.661, km 20.858, km 22.149, km 22.759, km
23.423, km 26.986, km 27.395, km 27.683, km 27.787, km 27.881, km 0.720, km 2.036
Zdi
Opěrná zeď v km 14,850
Předmětem řešení je návrh sanace stavební stěny, která se nachází u mostu v km 14,881
v žst. Hostivice. Výše uvedená opěrná zeď v současné době zajišťuje stabilitu svahu u
stávajících kolejí v železniční stanici Hostivice. V rámci sanace se předpokládá odvrtání
vrtů na šířku stávající zdi v jednotlivých průřezech v modulové síti 500/500 mm, do kterých
se následně provede zpevňující výplňová injektáž a osazení kotevních trnů Po ubourání
stávajícího cihelného obkladu se ke kotevním trnům se připevní ocelová síť, která vyztuží
nový betonový obklad stávající opěrné zdi, který se přibetonuje k venkovnímu líci. Součástí
sanačních prací bude také vytvoření nové betonové tvarované římsy. Délka celé opěrné zdi
je cca 26,0 m
Zárubní zeď v km 14,900
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Předmětem řešení je návrh nové zárubní stěny zajišťující stabilitu svahu nad místní
komunikací, v návazném úseku na část vedoucí pod mostem v km 14,881 v žst. Hostivice.
Nosná konstrukce nové zdi je navržena jako masivní betonová konstrukce. Tloušťka v
koruně je stanovena na 600 mm, přední líc má sklon 5:1. Zadní líc, s ohledem na
dostatečnou šířku základu, je stanoven na poměr 10:1. Pro výhodnější statické působení je
základová spára šikmá v poměru 1:5. Přední výška základu činí 500 mm a zadní horní líc je
na výšku cca 1,0 m svislý.
Délka celé opěrné zdi je cca 86,0 m. Výška konstrukce opěrné zdi je v celé délce je
proměnná. V nejvyšším místě je výška stanovena přibližně na 2,65 m od základové patky,
jejíž horní úroveň se nachází 0,5 m pod nově vybudovanou krajnicí o šířce 1,5 m navržené
ve sklonu 5,0% směrem do vozovky a ukončené, na straně zdi, odvodňovacím příkopem ze
žlabových betonových tvárnic.
Zárubní zdi při žst. Kladno město
Součástí tohoto objektu jsou zárubní zdi, které vyrovnávají terénní rozdíly mezi
nástupištěm a přilehlým svahem, případně komunikací. Maximální výška zdí nad terénem je
2,6 m. Celková délka zdí je 279 m. Zárubní zdi jsou navrženy jako betonové gravitační. Zdi
jsou opatřeny korunou z prefabrikátů, popř. z monolitického žel.betonu. Založení zdí se
předpokládá na úroveň –1,1 m od úrovně nástupiště či komunikace. Vnitřní líc opěrných zdí
bude z pohledového betonu. Celkem budou realizovány tři zdi, dvě novostavby zárubních
zdí, jedna rekonstrukce opěrné zdi.
Ostatní inženýrské objekty
Návěstní lávka v km 16,970
Pro zajištění viditelnosti návěstidel je zřízena návěstní v km 16,970 návěstní lávka.
Vzhledem k osové vzdálenosti kolejí 4,0 m a převýšení p=134 mm byla zvolena konstrukce
s rozpětím 12,0 m. Konstrukce lávky je tvořena vodorovným nosníkem, dvojicí podpěr,
dvojicí základových bloků a žebříkem.
Schodiště žst. Kladno město
Součástí tohoto objektu jsou dvě schodiště na severozápadní straně stávající mostní
konstrukce, které propojují úroveň nástupiště s prostorem zastávek autobusů na
komunikaci mostu resp. s nově budovanou lávkou pro pěší. Konstrukce schodišť je tvořena
ocelovými schodnicemi, které jsou podpírány dvojicemi ocelových sloupů nesoucí kromě
schodiště i konstrukci zastřešení schodiště. Nosnou konstrukce schodů bude tvořit plech
s výztuhy, na který bude osazen kamenný stupeň.
Lávka pro pěší v km 2,722
Lávka rozšiřuje stávající mostní objektu a vytváří prostor pro cestující přestupující na
autobus.Od mostního objektu je lávka oddilatována.
Šířka lávky (rozšíření mostu) je cca 3m v celkové délce 51,9 m. Na obou koncích se
po délce 10,5 m a 12,5 m lávka zužuje a navazuje na stávající chodník.
Na lávku konstrukčně i prostorově navazují schodiště z nástupiště, které mají schodnice
uloženy na nosník lávky. Konstrukčně je lávka tvořena dvěma ocelovými podélnými
nosníky, které jsou uloženy na ocelové sloupy. Založení lávky bude na dílčích příčných
pasech (na pase je uložena vždy dvojice příčných sloupů) popř. na patkách (sloupy na
krajích lávky). Na nosníky lávky je položena železo-betonová deska s izolací a skladbou
chodníku .
Součástí lávky je zábradlí a zastřešení. Konstrukce zastřešení je tvořena ocelovými
konzolami tuze spojenými se sloupy ukotvenými do žel. bet desky (resp. k nosníkům lávky).
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Vlastní zastřešení je tvořeno skleněnou konstrukcí.Skla jsou uložena na podélné nosníky
kotvené do nosných konzol.
Odvodnění lávky je pomocí žlabu uchyceného na kraji zastřešení a dvěma dešťovými svody,
které vedou při sloupech lávky až na úroveň nástupiště.
Protihlukové stěny
Návrh vychází z akustické studie, s využitím 3d modelu terénu a nově uvažovaného vedení
tratě.
Optimalizace protihlukových stěn (PHS) byla provedena na základě výpočtu výhledového
stavu a průzkumu okolní zástavby, ze kterého vyplynula potřeba upravit výšky, případně
délky, některých původně navržených PHS. Souhrnně jsou optimalizované PHS uvedeny
v následující tabulce. Celková přibližná délka optimalizovaných PHS je cca 4 450 m a
plocha cca 12 060 m2. Dále bylo jako součást protihlukových opatření v blízkosti objektů
nemocnice v Kladně doporučeno snížení rychlosti průjezdu vlaků na 40 km/h. Toto
doporučení se vztahuje na úsek trati před železniční stanicí Kladno-město (ve směru
staničení) o délce cca 250 m v obou směrech. Pohltivost stěn je uvažována vždy na straně
přivrácené k železniční trati s minimální hodnotou A3 (s výjimkou mostních konstrukcí, kde
budou vzhledem k možnostem omezeného zatížení těchto konstrukcí PHS průhledné
odrazivé).
Tab.: Rozsah
po modernizaci
Lokalita

optimalizovaného
Staničení (km)

návrhu

posuzovaných
Strana

PHS

pro výhledový

délka (m)

výška (m)

Povrch stěny

od

do

(od Prahy - L/P)

Hostivice-Palouky

12,821

12,955

L

134

3,0

ABS

Hostivice

14,365

15,728

L

1 363

3,0

ABS

Pavlov

21,482

22,194

P

712

2,5

ABS

2,173

2,500

L+P

327

2,5

ABS

2,500

2,680

L+P

180

3,0

ABS

2,750

3,980

L

1 230

2,5

ABS

Kladno-Ostrovec

stav

(ABS/REF)

Poznámka: Při uvažování případného urbanistického rozvoje doporučujeme zejména v obci Pavlov
ponechat územní rezervu na PHS po levé straně ve směru staničení souběžně s PHS na pravé straně –
v ÚP obce je vlevo vymezena rozsáhlá plocha pro bydlení městského typu; dále v Kladně-Ostrovci
mezi žst. Kladno-město a zastávkou Kladno-Ostrovec po pravé straně ve směru staničení – v ÚP
města je vymezena plocha pro bydlení.

Individuální protihluková opatření
Po optimalizaci lze na základě výsledků výpočtů uvažovat ve velké většině zvolených
výpočtových bodů dodržení požadovaného hygienického limitu v denní i noční době.
Výjimkou, kde nejsou hygienické limity výpočtově dodrženy, jsou následující objekty:
Tab.: Objekty u jednotlivých výpočtových bodů, ve kterých lze po modernizaci očekávat
překračování hygienického limitu v denní nebo noční době
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Obec
(město)

Hostivice

Katastrální
území

Objekt čp.

Typ využití dle
KN

Majitel

Opatření

Litovice

čp. 967

Objekt k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

Hostivice

čp. 92

Objekt k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

čp. 787

Rodinný dům

soukromý

Prověření obytnosti a
následně IPHO

čp. 5

Rodinný dům

SŽDC

Prověření IPHO

Jateční čp. 1195

Rodinný dům

EKVITA CREDIT,
a.s.

Prověření obytnosti a
následně IPHO

Kročehlavy
Kladno
Kladno

Jak z uvedené tabulky vyplývá, po optimalizaci protihlukových opatření bude nutné
v dalším stupni dokumentace prověřit výše uvedené objekty z hlediska případné realizace
individuálních protihlukových opatření. Prověření se doporučuje i u obytných objektů,
které se nachází v blízkém okolí zmíněných objektů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení stavby: 2013
Termín ukončení stavby: 2019
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
Dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je platnost stanoviska EIA 5 let. Stanovisko je nezbytným podkladem např. k
žádosti o územní rohodnutí.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj:

Středočeský kraj, Hlavní město Praha

obec:

Praha, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd, Pavlov, Dolany, Malé
Přítočno, Pletený Újezd, Velké Přítočno

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližšími navazujícími rozhodnutími po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí budou kromě vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do
VKP vodních toků, údolních niv a lesních porostů
Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
Výjimky z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů dle zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění
Rozhodnutí z hlediska ochrany krajinného rázu, §12 odst.2 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Vodoprávní souhlas podle §17 vodního zákona
Pro práci na pozemcích ve vzdálenosti 50 m od lesa je nezbytný souhlas dle §14 odst.2)
zákona č.289/1995 Sb.
Souhlas s odnětím ze ZPF o výměře nad 10 ha dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a
vyhlášky 13/1994
Souhlas s odnětím z PUPFL: při dotčení pozemků plnící funkci lesa podle zákona
č.289/95 o lesích
Poddolovaná území vyskytující se v terénu v okolí trati lze považovat za stará důlní díla
ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění. Starým důlním dílem se podle tohoto
zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původce neexistuje nebo
není znám. MŽP ČR zabezpečuje zjišťování starých důlních děl a vede jejich registr.
V severozápadním konci traťového úseku se nachází pouze jediné CHLÚ č.8 200 006
vyhlášené u ložiska uhlí Švermov. Proto je pro plánovanou rekonstrukci nutné získat
patřičný souhlas podle výše citovaného zákona

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
S uvažovaným záměrem jsou spojeny nároky na dočasný i trvalý zábor ZPF a PUPFL.
Kromě nároků na ZPF a PUPFL jsou se záměrem spojené nároky i na další plochy mimo tyto
dvě kategorie. Celkové nároky na plochy související s posuzovaným záměrem vyplývají z
následující tabulky.
Celkové nároky na plochy posuzovaného záměru jsou patrné z následující přehledné
tabulky:
Výměra trvalých záborů (m2) dle katastrálních území
Katastrální území

ZPF

PUPFL

vodní plochy

ostatní plochy

Červený Újezd

9 757

0

0

0

Dolany u Kladna

15 762

0

0

3 188

Hostivice

31 652

0

0

17 744

Jeneč u Prahy

54 334

0

0

12 229

Kladno

1 809

0

0

4 490

Kročehlavy

16 489

4 761

0

1 234

Litovice

42 328

0

0

2 690

Malé Přítočno

63 596

0

339

7 622

Pavlov u Unhoště

6 975

4 574

0

5 402

Pletený Újezd

8 461

0

189

179

Ruzyně

17 515

0

0

717

Velké Přítočno

20 881

0

0

6 646

289 559

9 335

528

62 141

celkem

Chráněná území
Zájmové území záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území přírody (§ 14
zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění), ani s ním není v kontaktu.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky „ze zákona“(§3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb.) jsou s polohou
posuzovaného záměru v územní kolizi, jde o lesní porosty a vodní toky, údolní nivy
(výrazně upravený stav); rybníky, jezera a rašeliniště nejsou polohou posuzovaného
záměru dotčena. Situace záměru vůči VKP je popsána v části C1 posuzované dokumentace.
Prvky ÚSES
Koridor trati je vícekrát v kontaktu s vymezenými skladebnými prvky ÚSES (křížení
biokoridorů).
Situace záměru vůči prvkům ÚSES je popsána v části C1 posuzované dokumentace
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Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 Sb.
v platném znění nejsou polohou záměru dotčena.
Záměr se nachází v ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb.
v platném znění.
Situace lesních pozemků a jejich ochranných pásem v kontaktu
s modernizovanou tratí je patrná z podkladů, které jsou součástí Přílohy č. 6 (Lesní
příloha) posuzované dokumentace.
Záměr není v přímém kontaktu s žádným ochranným pásmem vodních zdrojů. Nejbližší
ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně leží v dostatečné vzdálenosti od železnice (min.
750 m) a nebudou stavbou ani provozem trati nijak dotčena.
Ochranné pásmo železnice
Ochranné pásmo dráhy celostátní a regionální je vedeno 60m od osy krajní koleje, nejméně
však ve vzdálenosti 30m od hranic obvodu dráhy.
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie, VTL plynovodu
Je vytyčeno v místech přechodu vedení VN a VVN nad tělesem železniční trati v
následujícím rozsahu:
−

Pro 110kV - 15m od krajního vodiče

−

Pro 22kV - 10m od krajního vodiče

Pro VTL plynovody dle § 26 a 27 zák. č. 222/1994 Sb. Se ochranným pásmem rozumí prostor
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený vodorovnou vzdáleností od
půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na obrys, určený k zajištění jeho
spolehlivého provozu. U plynovodu a přípojek do průměru 200mm včetně – 4m. U
plynovodu a přípojek od průměru 200mm do 500mm včetně – 8m
Ochranné pásmo horkovodů
Rozvody tepla

2,5 m od půdorysu

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění:
−

U vodovodů do průměru 500 mm včetně

1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí

−

U vodovodů nad průměr 500 mm

2,5 m

Ochranné pásmo silnic
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II.třídy a provozu na nich mimo
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Ochranná pásma silnic se
zřizují podle zákona o pozemních komunikacích číslo 13/1997 Sb., dle § 30. Silničním
ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými
plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti:
−

100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní místní
komunikace anebo od osy větví jejich křižovatek

−

50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.třídy a ostatních místních
komunikací I.třídy
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−

15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy nebo III.třídy a místní
komunikace II.třídy.

Konkrétní zásahy do výše uvedených ochranných pásem budou upřesněny v další projektové
přípravě záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola podrobně charakterizuje nároky na zábor půd podle jednotlivých k.ú. - u ZPF dle
jednotlivých BPEJ a tříd ochrany. Zábory dále podrobně dělí na trvalé a dočasné. Pouze u
ochranných pásem lze považovat za vhodnější použití termínu ochranné pásmo vodních
zdrojů místo v dokumentaci používaný termín PHO (pásmo hygienické ochrany). Kapitola
naplňuje informace požadované zákonem.

B.II.2 Voda
Výstavba
Nároky na vodu v etapě výstavby
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je uvedena v následujícím přehledu:
−

pitná

5 l/os./směna

−

mytí

120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
březen - říjen

300

listopad - prosinec

90

Spotřeba vody za 12 měsíců [m3]

7083 (m3)
954 (m3)
8037 (m3)

Celková doba výstavby je odhadována na 28 měsíců.
Technologická voda
Nároky na technologickou vodu v etapě vlastní výstavby nebyly v etapě zpracování zadání
stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů betonů a
maltových směsí v regionu.
Technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako
nadměrnému prášení

−

očistu vozidel a stavebních strojů

ochrana proti

Zdroje vody
Potřeba pitné vody bude zajištěna ze stávajících zdrojů v úsecích rekonstruované trati. V
případě nutnosti bude v úsecích nově budované části trati použita i balená pitná voda.
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Technologická voda bude odebírána v prostoru dodavatelských firem a její množství bude
záviset na počtu pracovníků a rychlosti postupu stavebních prací.
Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro výrobu betonů a maltových
směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles a rekonstrukce či opravy
propustků nebyly v etapě zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se
předpokládá u standardních dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu.
Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a sociální
potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na základě
požadavků hlavního dodavatele stavby.
Nároky na vodu v etapě provozu
Pitná voda
Charakter záměru negeneruje v porovnání se stávajícím stavem žádnou změnu z hlediska
nároků na vodu v etapě provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Ostatní surovinové zdroje
Ostatní surovinové zdroje souvisí s požadavkem na doplnění štěrkového lože novým
materiálem a s dalšími surovinovými nároky v rámci modernizace. Přesné specifikace
nároků na surovinové zdroje budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace.
Potřeby materiálů pro tvorbu železničního spodku včetně pražcového podloží lze odvodit
z předběžných projekčních podkladů.
Nezbytné je upozornit, že se jedná se pouze o teoretickou bilanci, neboť pro štěrkové lože
je nutno použít materiál odpovídajících mechanicko-fyzikálních vlastností a to buď nových
nebo jako výzisku z recyklací železničního svršku.
V současné době existuje dosti rozsáhlý seznam vhodných provozovaných zdrojů tříděného
kameniva
odpovídajících fyzikálně mechanických vlastností. Volba zdroje je věcí
dodavatele stavby. Problematický je zdroj materiálů pro železniční spodek pod štěrkovým
ložem. V úvahu připadá např. skrývka v lomech, nevyužitelná prosívka při výrobě tříděného
kameniva apod. Získávání vhodných zdrojů těchto materiálů je věcí dodavatele stavby.
V rámci realizace stavby se nepředpokládá vytváření nových zdrojů, nebo dokonce otvírka
zemníků.
V rámci stavby budou spotřebovávány standardní stavební hmoty od subdodavatelů
realizátora stavby v co nejmenší vzdálenosti od stavby, podle vhodnosti ekonomických
ukazatelů. V rámci stavby bude zpracovávána i převážná většina výkopové zeminy, která
bude uložena v místě.
Určitá množství surovinových zdrojů pro rekonstrukci a novou stavbu budou získána
z recyklace štěrkového lože - část tvoří nové štěrkové lože, část podkladní vrstvy jako
náhrada zásypových zemin. V rámci stavby budou spotřebovávány standardní stavební
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hmoty od subdodavatelů realizátora stavby v co nejmenší vzdálenosti od stavby, podle
vhodnosti ekonomických ukazatelů.
Možnosti ovlivnit nepříznivou bilanci zemních prací jsou velmi omezené vzhledem
k konfiguraci terénu a technickým a ekologickým omezením V rámci stavby je dle
zpracované bilance hmot výrazný přebytek zeminy:
-

výkopy celkem:
násypy celkem:
odvoz na skládku:

537 758 m3
127 612 m3
410 146 m3

Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména úpravami a obnovou
železničního spodku, úpravami a obnovou okolí trati, hloubením odvodňovacích příkopů,
z úprav mostních a inženýrských objektů, včetně komunikací a zpevněných ploch.
S ohledem na výsledky chemických analýz se v projektové dokumentaci se doporučuje
výkopovou zeminu využít k rekultivacím, případně k terénním úpravám v zájmovém
regionu.
Bilance využití materiálů je patrná z následující tabulky:
kategorie materiálů

množství

štěrk ze že. spodku (m3)
štěrk ze že. svršku (m3)
odkopy (m3)
železniční pražce betonové (ks)
železniční pražce dřevěné (ks)
žel. šrot – ocelové konstrukce (t)
sejmutí ornice
bourání bet. nebo kamenných konstrukcí (t)
stavební suť (m3)

337709
87036
378088
61023
1866
6102
85503
1404
5860

zpětný
zásyp
127612
49115
127612

jiné
využití

ostatní odpad
odvoz
210097
36031
250476

nebezpečný odpad
odvoz
1890

61023
1866
6102
85503
1404
5860

Nároky na energie
Jako součást stavby bude zřízeno nové trakční vedení. Rozsah elektrizace trati vychází z
celkového kolejového řešení, technické řešení zahrnuje také připojení napájecího a
zpětného vedení trakční měnírny (TM) Kladno. Při návrhu technického řešení projektant
vycházel ze zásad modernizací tratí ČD se zohledněním konkrétních výjimečných případů.
Výška troleje je projektovaná 5,60 m nad TK modernizovaných kolejí včetně míst silničních
přejezdů.
Osvětlení stanic a zastávek
Předmětem je venkovní osvětlení jednotlivých stanic a zastávek včetně ovládání, připojení
informačních panelů, osvětlení podchodů a přístupových komunikací ke stanicím a
zastávkám.
Svítidla pro osvětlení stanic budou umístěna na trakční stožáry, resp. sklopné stožárky,
tvar bude upřesněn v dalším stupni dokumentace. Ve stanicích s kontinuálním zastřešením
nástupišť se předpokládá umístění liniového zářivkového svítidla kruhového průřezu, která
budou osazována nad hranu nástupiště, zavěšeného na zastřešení, které budou zároveň
sloužit jako informační tabule.
Konečné nároky na energii budou upřesněny v další projektové přípravě záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
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Bez připomínek. Bilance materiálů, se kterými bude během stavby nakládáno je velmi
podstatná především z důvodu nutného upřesnění velikosti a významnosti vlivů na ŽP
během výstavby a zde především z ke stanovení vlivů jednotlivých přepravních tras. K
tomuto vlivu jsou také uloženy podmínky stanoviska EIA. Kapitola naplňuje informace
požadované zákonem.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Dopravní nároky na silniční komunikace při realizaci záměru nebudou významné, protože
většina strojů i materiálů bude dopravována po železnici. Nelze však vyloučit, že ve fázi
výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno
dovozem stavebních materiálů, které nebudou nebo nemohou být dopravovány po
železnici.
Hlavní zařízení staveniště budou realizována na úsecích, kde dojde k rekonstrukci
železničního svršku, příp. svršku. Mimo to bude existovat řada drobných zařízení staveniště
v souvislosti s rekonstrukcí mostů a propustků, na které bude dopravován materiál
převážně po silnicích.
V období výstavby se při jednokolejném provozu bude organizovat přesun materiálu a hmot
přednostně po kolejích, ale s přihlédnutím k drážnímu provozu bude možné využívání
provozované koleje pro účely stavby jen ve vlakových pauzách.
Plochy zařízení stavenišť mají buď stávající napojení na veřejné komunikace nebo je
uvažováno s jejich dočasným napojením staveništními komunikacemi. Dle přípravné
dokumentace budou pro staveniště v nepřístupném území vybudovány a pro stavební
dopravu upraveny přístupové cesty v potřebném rozsahu s tím, že po skončení stavby
budou tyto komunikace uvedeny do původního stavu a staveništní komunikace budou
odstraněny.
Vzhledem ke skutečnosti, že v době vypracování dokumentace EIA nebyl znám zhotovitel
stavby, nelze detailněji specifikovat jak konečnou volbu zařízení stavenišť, tak ani
konečné řešení přístupových tras na tato staveniště.
Pro rozhodující staveniště, kde je dle etap výstavby uvažováno s umístěním recyklační
linky bylo uvažováno s následujícími předpoklady:
−

předpokládaný výkon recyklační linky je 80-120 t/hod, z čehož odpad je 30%

−

recyklační linka bude postupovat v rámci etap stavby po jednotlivých výše
specifikovaných plochách; štěrk k recyklaci bude přivážen po kolejích

−

odvoz na skládku bude činit 30%, tedy z jedné hodiny provozu 24 až 36 t - tedy
z těchto ploch bude největší doprava po silnici

−

pokud recyklační linka bude v provozu na maximální výkon, potom je při odvozu
odpadu uvažováno maximálně se 2 TNA/hod na odvoz odpadu, tedy se 4 pohyby/hod

−

za uvedených předpokladů lze uvažovat provoz recyklační základny v denní době, a to
po dobu 14 hodin (07.00 – 21.00 hod), což představuje 56 pohybů TNA v uvažovaném
denním časovém úseku

Provoz
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Z provozně-technologického
hlediska
je zadána
modernizace,
a elektrifikace stávající jednokolejné, neelektrizované tratě.

zdvoukolejnění

Tab.: Tabulka současných a předpokládaných výhledových průměrných rychlostí vlaků
na jednotlivých úsecích železniční trati
Úsek železniční trati

Typ vlaku

Ruzyně – Hostivice

Hostivice – Jeneček

Jeneček – Kladno

Kladno – Ostrovec

Vysvětlivky zkratek:

Rychlosti vlaků [km/h]
Stávající stav

Výhledový stav

Os

50

70

Sp

60

-

NV

40

40

Os

60

40

Os REGIO

40

40

Sp

60

60

NV

30

40

Os

50

60

Sp

70

90

NV

40

50

Os

40

50

Os REGIO

40

50

Sp

40

-

NV.................

nákladní vlak;

Os...................

osobní vlak;

Os REGIO....... osobní regionální vlak;
Os Přípoj........ osobní vlak (přípoj k spěšnému vlaku);
Sp...................

spěšný vlak.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
V této fázi přípravy nelze přesně stanovit přepravní trasy pro fázi výstavby a množství
přepravovaných hmot po konkrétní přepravní trase, a proto jsou stanoveny příslušné
podmínky návrhu stanoviska EIA .
Charakter dopravy a intenzity dopravy ve fázi provozu jsou stanoveny dostatečně pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje znečištění
Jedinými dočasnými bodovými zdroji znečištění ovzduší mohou být pouze recyklační linky
k recyklaci štěrku, které budou umístěny na již dříve specifikovaných plochách.
Tyto bodové zdroje znečištění souvisí se skutečností, že v rámci vlastního procesu
recyklace štěrkového lože (drcení a třídění materiálu ze štěrkového lože) nelze z hlediska
vlastní technologie recyklace štěrkové lože skrápět. Charakter emisí z tohoto zdroje lze
označit jako tuhé emise z přírodních, chemicky nepřeměněných, materiálů poměrně
velkých rozměrů, čímž je výrazně snížena unášecí schopnost a tudíž i plocha případného
vlivu tohoto zdroje.
Zdroj emisí

Emisní tok

Fond pracovní doby

Výška zdroje

Nakladač

0,0376 g/s

7 hod/den

2m

Recyklační stanice

0,232 g/s

14 hod/den

3m

Emisní faktory použité při výpočtu
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory, které byly určeny pomocí programu MEFA v.06.
Problematika sekundární emise
Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem pohybu
automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě atmosféry.
Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech a její hodnota je zatížena
velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární prašnost jsou intenzita
depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla, počet náprav, aktuálních
rozptylových podmínkách. Všechny komunikace uvažované ve vytvořeném regionálním
modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení. Hodnota sekundární emise PM10
byla přebrána ze studie vykonané pro centrální část Brna v roce 2008. Hodnota sekundární
emise PM10 byla ve shodě s US EPA stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundární
emise není závislá na sklonu vozovky a byla považována za konstantu pro všechny
komunikace zahrnuté v modelu.
Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následujících tabulkách (u PM10
včetně sekundární prašnosti):
2013
Typ
vozidla

Emisní
úroveň

Rychlost
(km/h):

TNA

EURO 3

30

Emisní faktor (g/km)
NOx

PM10 + SP

4,2301

0,6204

Bodové zdroje znečištění
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Tyto bodové zdroje znečištění souvisí se skutečností, že v rámci vlastního procesu
recyklace štěrkového lože (drcení a třídění materiálu ze štěrkového lože) nelze z hlediska
vlastní technologie recyklace štěrkové lože skrápět. Charakter emisí z tohoto zdroje lze
označit jako tuhé emise z přírodních, chemicky nepřeměněných, materiálů poměrně
velkých rozměrů, čímž je výrazně snížena unášecí schopnost a tudíž i plocha případného
vlivu tohoto zdroje.
Při maximální výkonu 120t za hodinu lze předpokládat při použití EF 2,2 g/t hodinovou
emisi 264 gramů PM10.
Do výpočtu byly použity následující parametry:
Zdroj emisí

Emisní tok

Recyklační stanice

Fond pracovní doby

0,0733 g/s

14 hod/den

Výška zdroje
3m

Plošné zdroje znečištění
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění
ovzduší.
Ve sledovaném úseku lze uvažovat s významnějšími plošnými zdroji znečištění ovzduší,
kterými budou především dočasné deponie výkopové zeminy.
Vzhledem k charakteru zdroje a současné fázi projektové přípravy nelze rozlohy a dobu
trvání jednotlivých zdrojů kvantifikovat. Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi
projektové přípravy, kdy je v podstatě vypracována pouze studie proveditelnosti záměru a
vzhledem k nemožnosti určit klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat
nelze množství emitovaných škodlivin objektivně a seriozně stanovit. Vlastní výstavba
jakož i dočasné skládky sypkých materiálů a zemní práce během výstavby nemusí
bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou během výstavby všechny plošné
zdroje chráněny před vznikem nadměrné prašnosti.
V etapě výstavby je v prostoru zařízení staveniště uvažováno s 56
doba).

pohyby TNA (denní

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu
při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund lze při uvažovaném počtu
směn v rámci zemních prací sumarizovat následující sumu emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
NOx
g.s
Plošný zdroj

-1

kg.den-1

0.0023501 0.1184428

t. rok-1
0.0420472

PM10
g.s
Plošný zdroj

-1

kg.den-1

0.0003447 0.0173712

t. rok-1
0.0061668

Liniové zdroje znečištění
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Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby, respektive odvozu
odpadu na stanovené skládky, který nebude možné přepravovat po železnici. Odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby jakož i směr a cíl jejich pohybů by
byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě
predikovat, lze pouze uvést orientační bilanci hmot, které by mohly být přepravovány po
veřejných komunikacích. Modelově lze v zásadě pouze vyhodnotit příspěvky liniových
zdrojů v souvislosti s provozem recyklačních základen.
V etapě výstavby je uvažováno na příjezdu k recyklační základně s 56 pohyby TNA (denní
doba).
Při použití emisních faktorů pro etapu výstavby lze očekávat následující bilance emisí na
přepravní trase v rámci zařízení staveniště:
NOx
g/m/s
přepravní trasa

1.128E-05

kg/km/den
0.2368856

t/km/rok
0.0840944

PM10
g/m/s
přepravní trasa

1.654E-06

kg/km/den
0.0347424

t/km/rok
0.0123336

Etapa provozu
Železniční trať bude plně elektrifikována, takže vlivy na znečištění ovzduší v hodnoceném
území lze v souvislosti s modernizací železniční tratě považovat za minimální, resp. za
nulové (v úvahu připadá pouze sekundární prašnost způsobená průjezdem vlakových
souprav).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje o emisních faktorech vycházejí jednak z programu MEFA v. 06, u sekundární
prašnosti zohledňují nejnovější odborné poznatky. Správně je je proveden výpočet
emisního faktoru pro recyklační stanici. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.III.2 Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i v
rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště u trasy
optimalizované trati bude nutné osazení chemických WC. Na základě předpokládaných
počtů zaměstnanců lze odhadnout produkci cca 8000 m3 splaškových vod.
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Srážkové vody
Z hlediska odpadních vod lze očekávat pouze dočasné a omezené množství srážkových
odpadních vod v etapě výstavby z prostoru recyklace štěrkového lože.
Minimální nutná plocha vlastní recyklační linky je 10 x 20 m, s úvahou počítající s
mezideponií prosevu před odvozem na určenou skládku lze předpokládat zpevněnou plochu
15 x 25 m. Prostor bude představovat panelovou plochu s utěsněnými spárami a bude
vyspádovaný do kalové jímky. Při nejhorším možném stavu lze při úhrnném ročním
množství srážek očekávat objem srážkových odpadních vod z recyklační plochy (při
použitém koeficientu odtoku 0,8): 240 m3/rok. Celkový roční objem vypouštěných
odpadních vod bude záviset na celkové době provozu recyklační základny na určených
lokalitách.

Technologické vody
Technologické odpadní vody v rámci posuzovaného záměru v etapě výstavby v prostoru
modernizované trati nevznikají.
Etapa provozu
Splaškové vody
Bilance splaškových vod v etapě provozu nedozná podstatnějších změn oproti stávajícímu
stavu z hlediska provozu modernizované elektrifikované trati.

Srážkové vody
V rámci posuzovaného záměru nedochází k žádnému výraznějšímu nárůstu zpevněných
ploch. Tudíž ani nenastává významnější změna v odtokových poměrech zájmového území.
Odvodnění tělesa železničního spodku je navrženo jednak pomocí otevřených příkopů příkopových tvárnic TZZ3, příkopových žlabů U, trativodů, nebo je voda vyvedena na svah
zemního tělesa. Zpevněné příkopy jsou provedeny příkopovými tvárnicemi TZZ3 a jsou
uloženy do betonového lože tl.0,10m. Podélný sklon příkopů v zásadě kopíruje sklonové
poměry přilehlé osy koleje. Minimální podélný sklon navržených příkopů je 2,5 0/00.
Příkopové žlaby U jsou navrženy pouze u kol.č.2 v km 12,054 - 12,172 a to z důvodu
napojení odvodnění na sousední stavbu.
Odvodnění tělesa žel. spodku je dále zajištěno pomocí trativodů z plastový trubek DN
160, které jsou vloženy do trativodní rýhy vyložené filtrační geotextílií. Zásyp rýhy je
vyplněn drtí 8/32. Na trativodní síti jsou navrženy plastové šachty DN 400, kde poslední
šachta trativodů je navržena s kalovým prostorem. Šachty jsou rozmístěny po maximálních
vzdálenostech 50m s výjimkou trativodů v km cca 12,900 pod výhybkami a v žst. Hostivice
v oblasti kolejových spojek, kde je vzdálenost šachet až 65m a v žst. Jeneč a žst. Kladno,
kde je v oblasti spojek navržena vzdálenost šachet až 80m . Podélný sklon trativodů je
minimálně 5 0/00.
Výjimku tvoří trativody v žst. Kladno a v km 1,977-1,776, kde je podélný sklon,
z důvodu velkého zahloubení trativodů, navržen 3 resp. 4 0/00.

Technologické vody
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Technologické odpadní vody v rámci posuzovaného záměru v etapě provozu nevznikají.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje veškeré požadované údaje. Kapitola naplňuje informace požadované
zákonem.

B.III.3 Odpady
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a především množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známi
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo
odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor
vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů.
Hlavní pozornost je věnována štěrkovému loži ze železničního svršku včetně problematiky
jeho kontaminace.
Případné úvahy o kontaminaci půd souvisí ve stávající trase bezprostředně s parametry
štěrkového lože. Tato problematika byla řešena podrobně na základě výstupů studie
Kontrolní chemické analýzy zemin pražcového podloží.
Rozsah chemických analýz
Rozsah zkoušek vychází z tabulky č.6.1. z vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů. Protokoly o zkouškách jsou potom součástí samostatné
Přílohy č.7 v hodnocené dokumentaci.

Provoz
Odpady vznikající v etapě provozu budou vznikat při případných opravách respektive
udržovacích pracích na trati. Řešení posuzované stavby neobsahuje žádné dílenské nebo
opravárenské celky.
Odpady produkované v běžném provozu dopravy podléhají
standardnímu režimu provozovanému dílčími složkami dráhy, tj. trvalými smlouvami
zajištěnému odběru těchto odpadů. Druhy odpadů se nebudou výrazněji lišit od stávajícího
stavu.
kód

Kategorie

Název odpadu

150102

O

plastové obaly

150101

O

papírové a lepenkové obaly

150103

O

dřevěné obaly

200301

O

směsný komunální odpad

200307

O

objemný odpad

200399

O

komunální odpady blíže neurčené
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady.
V rámci dokumentace byly provedeny kontrolní chemické analýzy zemin pražcového
podloží. Vzhledem k časovému termínu provedených analýz
lze doložené výsledky
považovat pouze za předběžné a bude nezbytné analýzy aktualizovat před zahájením
stavebních prací. V tomto smyslu jsou uloženy příslušné podmínky pro další projektovou
přípravu záměru.
Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.III.4 Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě.
Největší ovlivnění hlukem lze očekávat při hloubení základů a sypání a hutnění násypů.
V následujících tabulkách jsou uvedeny stroje navržené pro jednotlivé etapy výstavby. Dále
je uvedena hlučnost strojů. Nutno zdůraznit, že v této fázi projektové dokumentace není
znám dodavatel stavby a že uvedené stroje a zařízení jsou pouze příklady. Také doba
použití stroje za pracovní směnu je odhadem, který se od skutečných hodnot může lišit.
Tab.: Předpokládané akustické parametry recyklační linky a souvisejících mechanizmů na
jednom ZS
Strojní vybavení

Akustické parametry

Počet nasazených strojů

recyklační linka

LAeq = 110 dB v 1 m

1 ks

dopravníkový pás

LAeq = 75 dB v 7,5 m

1 ks

nakladač

LAeq = 85 dB v 10 m

1 ks

Tab.: Předpokládané akustické parametry nejhlučnějších strojních mechanismů, které
budou použity v různých fázích modernizace
Strojní vybavení

Akustické parametry

podbíječka

LW = 100 dB

zhutňovač

LW = 95 dB

vibrační válec

LW = 95 dB

vrtací-sbíjecí kladivo

LW = 92 dB

bourací kladivo

LW = 90 dB

kompresor

LW = 90 dB

Jelikož v době zpracování akustické studie nebyl znám dodavatel prací, nebylo známo ani
přesné rozmístění strojů včetně recyklační linky. Modelový výpočet byl proveden
pro předpokládané možné umístění a rozmístění technologií. Výpočet byl proveden pro dvě
varianty strojů – v první variantě byl posouzen vliv recyklační linky, pásového dopravníku
a nakladače; v druhé variantě vliv kombinace dvou nejhlučnějších technologií, které
mohou být při realizaci modernizace použity za předpokladu, že dochází k jejich souběhu.
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Nasazení technologií bylo ve výpočtu uvažováno v období 7–21 hodin, a to tak, že
recyklační linka se souvisejícími mechanismy byla uvažována v chodu po dobu 4 hodin a
kombinace součinnosti dvou technologií po dobu 7 hodin. Recyklační linka byla uvažována
jako stacionární, nepohyblivá. Mechanismy pro úpravu trati byly posouzeny v několika
zvolených kritických místech podél trati, aby byly specifikovány lokality, kde je nutné se
zaměřit na případná protihluková opatření během výstavby.
Zařízení staveniště jsou s výjimkou Hostivice uvažována ve vzdálenosti minimálně 200 m
od nejbližší obytné zástavby. U objektů v blízkosti všech ZS lze na základě výsledků
výpočtu předpokládat dodržení hygienického limitu 65 dB v době od 7 do 21 hodin pro
variantu práce recyklační linky s předpokládanou dobou provozu 4 hodiny v době 7-21
hodin.
V případě druhé varianty, tedy varianty technologií upravujících železniční svršek a
spodek, bude vhodné provést realizaci navrhovaných protihlukových stěn a teprve po jejich
realizaci provádět stavební úpravy pomocí technologií jako jsou zhutňovače, podbíječka
apod. Tento postup je doporučen např. u zástavby rodinných domů v ulicích Za Mlýnem a
Novotného v Hostivici; rodinných domů v blízkosti trati v Pavlově; v Kladně od ulice Fr.
Klotze až do konce upravovaného úseku.
Obslužná doprava
Objem obslužné dopravy byl dodán zadavatelem a vychází ze zásad provádění stavby.
Většina materiálu a potřebné technologie bude distribuována po železniční trati. Zbylé
činnosti, hlavně odvoz odpadu, budou realizovány silniční dopravou. Ve výpočtu byla
uvažována pouze obslužná doprava související s prací recyklační linky – tedy odvoz odpadu.
Předpokládá se nasazení recyklační linky na zařízeních staveniště a obdobný objem
odpadu, který bude nutné odvézt nákladními vozidly. Objem obslužné dopravy se
předpokládá v počtu 4 pohybů za hodinu (2 NA/ hod.) v době 7-21 hod. Jelikož v době
zpracování studie nebyl znám zhotovitel prací, nebyly přesně známy ani odvozové trasy
obslužné silniční dopravy. Z tohoto důvodu byla akustická situace z provozu obslužné
dopravy hodnocena pomocí emisní charakteristiky komunikace.
Emisní charakteristika obslužné dopravy v 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu
komunikace v objemu 4 pohyby za hodinu je 52,5 dB. Lze předpokládat, že hygienický limit
pro hluk ze stavební činnosti 65 dB v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době
bude při intenzitě obslužné dopravy 4 NA/hod. dodržen. Lze předpokládat, že bude
tendence zhotovitele vést obslužnou trasu na nejbližší hlavní pozemní komunikaci v co
nejkratší trase, např. v případě ZS v Hostivici a Jenči dopravu navázat přímo na R6 přes
MÚK. Uvažovaná obslužná doprava staveniště se na odvozových trasách v případě
pozemních a hlavních pozemních komunikací (II. a vyšší třídy komunikací) výrazně
neprojeví, respektive její přírůstek k celkové akustické situaci vyvolané ostatní dopravou
bude nehodnotitelnou změnou do 0,9 dB.
Provoz
Vlivy hluku jsou posouzeny akustickou studií, která je komentována v další části
posuzované dokumentace. Železniční trať je liniovým zdrojem hluku, který vzniká
v důsledku provozu vlaků po železnici. Vznikající hluk bude záležet na počtu a charakteru
projíždějících vlaků, jejich rychlosti, sklonu trati, brzdění, frekvenci zvukových znamení,
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vlivech staničního rozhlasu apod. Hluková studie se zabývá především výpočtem hluku pro
výhledový stav, kdy dopravní technologii výhledového stavu dodal zástupce investora.
Výstupem hlukové studie jsou hlukové mapy dotčených lokalit a návrh konkrétních
protihlukových opatření, která řeší překročení maximálních přípustných hodnot hluku
působících na obytnou zástavbu.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů, stavbě tunelů a
zemních pracích. Za provozu železnice budou vznikat vibrace v důsledků jízdy vlaků po
železniční trati. Vibrace se podložím přenášejí do
obytné zástavby, kde mohou
způsobovat nežádoucí účinky. Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění je
velmi obtížné a pomocí modelového výpočtu téměř nemožné. Při optimalizaci však dojde
k výměně starých a nefunkčních či špatně fungujících částí částmi novými a kvalitnějšími.
Jedná se o nové kolejnice, typ UIC 60, pružné upevnění s přímým uložením kolejnice,
výměna pražců, zkvalitnění štěrkového lože, které má velmi vysokou schopnost vibrace
pohlcovat a opravy železničního spodku. Řada opatření spojených s modernizací železniční
trati (možnost vložení tlumících vrstev pod kolejové lože, použití moderních dokonaleji
odpružených osobních souprav, svaření kolejí bez přerušení apod.) povede k významnému
snížení vibrací šířících se z provozu železniční trati oproti stávajícímu stavu. Tento
kvalitativní posun bude mít za následek i lepší funkci kolejové dráhy a tím i snížení hodnot
vibrací šířících se do okolí. Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná předběžná opatření
na eliminaci vibrací.
Záření
Výstavba nového úseku železniční trati není žádným zdrojem radioaktivního či
elektromagnetického záření. Ke stavebnímu povolení je třeba dokladovat, že objekty
sloužící pro veřejnost či k pobývání obsluhy vyhovují normě na radon. Na základě výsledků
měření bude pozemek zařazen do příslušné kategorie radonového rizika a bude případně
navrženo příslušné protiradonové stavební opatření (izolační vrstvy, odvětrávací kanálky
apod.).
Technologická zařízení, která mohou (byť v minimální míře) produkovat elektromagnetické
záření (např.transformátory) jsou umístěna v odpovídajících prostorách na drážních
pozemcích s přístupem pouze pro obsluhu. Ohrožení veřejnosti je vyloučeno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Název této kalitoly dle příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb: B.III.4 Ostatní (například hluk a
vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení). V posuzované dokumentaci má název: B.III.4. Hluk, vibrace. Prakticky to není
na závadu, vzhledem k tomu, že se tato kapitola navíc zabývá i problematikou záření.
Zdroje zápachu a jiné výstupy se nepředpokládají.
Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
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B.III.5 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Z hlediska posuzované kapitoly dokumentace EIA není nezbytné uvádět žádné další
doplňující informace.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Terénní úpravy a zásahy do krajiny jsou řešeny dostatečně v dalších částech dokumentace.

46

Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik dotčeného území, charakteristika současného stavu
životního prostředí v dotčeném území a celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení je zpracována kvalitně s dostatečnou
vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území zpracovatel
posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné informace ve vztahu k
výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve vztahu k posuzovanému
záměru. Z hlediska prezentace charakteristik přírodních složek ekosystémů (tedy ÚSES,
chráněná území, přírodní parky, soustava NATURA a VKP ze zákona apod.) jsou tyto
dostatečným způsobem popsány v příslušných částech posuzované dokumentace. Na
základě těchto údajů jsou ve vztahu k dotčení obecně chráněných přírodních fenoménů v
příslušné části posudku formulovány odpovídající podmínky do návrhu stanoviska EIA.
Ve vztahu k vedení trasy v ochranných pásmech vodních zdrojů jsou v posudku v příslušné
části formulována odpovídající podmínky. Obdobně jsou v další části posudku formulovány
podmínky pro eliminaci ovlivnění vodních zdrojů.
Z hlediska charakteristiky současného stavu životního prostředí v dotčeném území je posán
současný stav ovzduší, vody, půdy, geofaktorů ŽP, fauny, flóry ekosystémů, krajinného
rázu a krajiny. Dle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodnější, kdyby charakteristika
krajinného rázu a krajiny byla náplní jedné kapitoly a ne tak, jak to bylo provedeno v
dokumentaci, která řeší v kap. C.2.6 Ekosystémy a krajinný ráz a v kapitole C.2.7 Krajinu,
způsob jejího využívání. Nicméně zák. č. 100/2001 Sb. část C.2 nijak podrobně
nespecifikuje a je na zvážení zpracovatele dokumentace, jak si ji rozdělí do podkapitol.
Z pohledu celkového zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení dokumentace konstatuje, že z hlediska velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze za nejvýznamnější označit vliv hluku ze
železniční trati na nejbližší objekty obytné zástavby a další hygienicky významné objekty
podél posuzovaného záměru. Záměr je v v rozhodujícím rozsahu situován na plochách
v kategorii „ZPF“. Většina pozemků trvalého záboru odpovídá dle BPEJ třídě ochrany I. a II.
dle příslušného metodického pokynu MŽP. Vliv je označen jako velký a významný,
akceptovatelný z toho důvodu, že se jedná o zábor ve prospěch veřejně prospěšné liniové
stavby. Záměr nepředstavuje výraznější nárůst zpevněných ploch. Záměr vyžaduje jak
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les, tak zásah do lesních porostů. Lokalita není
místem soustředěné obytné zástavby s výjimkou úseku železniční trati při průchodu
městem Kladno.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí nesignalizuje překročení únosného zatížení v
žádné ze složek životního prostředí a významně neovlivní stávající parametry životního
prostředí při respektování podmínek uložených v návrhu stanoviska EIA.
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Vzhledem ke skutečnosti, že záměr neznamená odklon od stávající osy železniční tratě,
nelze očekávat významnější negativní dopady ve vztahu k jednotlivým složkám životního
prostředí, než ty skutečnosti, které jsou vyhodnoceny v probíhajícím procesu EIA.

Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba
Znečištění ovzduší
V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze očekávat bodové, liniové i plošné zdroje znečištění
ovzduší. Pro omezení emisí z plošných zdrojů a pro eliminaci sekundární prašnosti jsou
předkládanou dokumentací navržena opatření, která jsou specifikována v kapitole vlivů na
ovzduší. Detailnější vyhodnocení vlivů etapy výstavby na kvalitu ovzduší bude možné
vyhodnotit až po výběru zhotovitele stavby a vypracování zásad organizace výstavby.
Reálněji lze vyhodnotit pouze provoz recyklačních základen na vybraných plochách zařízení
stavenišť, kde nelze vyloučit riziko znečištění ovzduší. Proto pro tyto lokality byla
vypracována rozptylová studie, která je samostatnou Přílohou č.9 posuzované
dokumentace. Z výsledků výpočtů vyplývá, že provoz recyklačních základen by měl být
vzhledem k dočasnosti tohoto zdroje akcpetovatelný za respektování doporučení, která
jsou uvedena v příslušné kapitole vlivů na ovzduší posuzované dokumentace.
Hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby. Na
úrovni posuzované dokumentace sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně
obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska
konkrétní akustické zátěže. Součástí hlukové studie je orientační posouzení hlukové zátěže
v etapě výstavby, které však musí být opět upřesněno po výběru zhotovitele stavby a
vypracování zásad organizace výstavby.
Z hlediska etapy výstavby jsou proto formulována pro další projektovou přípravu
doporučení, která jsou specifikována v příslušné kapitole posuzované dokumentace.
Omezení obslužnosti území
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Tato situace bude vyvolaná dočasným zhoršením obslužnosti území v souvislosti s vlastními
pracemi na trati. Může být spojena s náhradní dopravou po dobu výluk, případně dočasným
omezením přístupů na pozemky. Návrh optimálního postupu výstavby vychází
z projednaného rámcového návrhu jednotlivých etap výstavby, pracovních postupů a výluk.
Bude nutno realizovat úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení tak, aby bylo možno
provozovat tyto přejezdy i po dobu stavebních prací na příslušných traťových úsecích.
Během stavebních postupů bude pro práci na přejezdech na jednotlivých úsecích trati
vyloučena pravidelná železniční doprava s náhradní přepravou cestujících pomocí
autobusů. Z hlediska silniční dopravy bude provoz na přejezdech omezen vždy jen
krátkodobě na konání konkrétních prací.
Z hlediska etapy provozu je dále nutné požadovat, aby byla zajištěna odpovídající
dostupnost všech okolních pozemků kolem navrhované modernizované trati všude tam, kde
trať dle projektových podkladů opouští stávající drážní těleso.
Z hlediska pozemních komunikací a mostních objektů z přehledu jednotlivých stavebních
objektů vyplývá, že projekt řeší:
-

úpravy místních komunikací vyvolané novým uspořádáním železniční tratě
zřízení, resp. úpravy silnic II. a III. třídy (zejména Jeneč a Kladno)
zajištění příjezdu k novým technologickým objektům
úpravy přístupových cest, zajištění bezbariérového přístupu na zastávky
sadové úpravy a kácení zeleně
rekonstrukce mostů a propustků dle zásad optimalizace
výstavba podchodů pro mimoúrovňový přístup na nástupiště v žel.stanicích a
zastávkách.
výstavba nových mostů, včetně silničních nadjezdů, zřízení opěrných a zárubních
stěn

Lze tudíž vyslovit názor, že z hlediska občanské dostupnosti záměr odpovídá standardním
požadavkům na projekty modernizace železničních tratí.

Provoz
Imisní zátěž
Vzhledem k charakteru elektrifikované trati nepředstavuje provoz žádný zdroj emisí
ovlivňující imisní zátěž zájmového území.
Hluková zátěž
Součástí posuzované dokumentace je akustická studie (Příloha č.10), řešící akustickou
situaci zájmového území a
která na úrovni posuzované dokumentace navrhuje
protihluková opatření ve vztahu k objektům nejbližší obytné zástavby, kde lze dle výpočtů
očekávat překračování limitních hodnot hladin akustického tlaku A. Při respektování
navržených doporučených protihlukových opatření, které je nezbytné rozpracovat v rámci
dalších stupňů projektové dokumentace lze u většiny řešených objektů očekávat plnění
hygienických limitů pro venkovní chráněný prostor staveb.
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Vyhodnocení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví z hlediska zdravotních rizik
hluku
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou Přílohou
č.11 posuzované dokumentace.
Na základě vyhodnocení předložených podkladů a uvážení všech shora uvedených nejistot,
lze konstatovat následující závěry:
a) Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům:
U železniční dopravy realizací nového dopravního řešení, tj. modernizací úseku trati žst.
Praha Ruzyně (mimo) – Kladno, je odhadováno snížení počtu nadlimitně exponovaných osob
o cca 13 osob v denní době, pro noční dobu se prakticky nepředpokládá žádná změna
v počtu nadlimitně exponovaných osob. Celkově však dojde k významnému snížení
celkového počtu exponovaných osob, přičemž největší snížení expozice i počtu
pravděpodobně exponovaných osob lze očekávat v denní i noční době v lokalitě Hostivice.
Významné snížení celkové hlukové zátěže v denní i noční době je predikováno pro oblast
Kladna, avšak v noční době může být v roce 2020 cca 14 osob nadlimitně exponovaných
v pásmu LAeq,8h 60 až 65 dB.
U letecké dopravy je pro denní dobu odhadována nadlimitní expozice nově u cca 210 osob,
oproti stávajícímu stavu kdy se nadlimitní expozice nepředpokládá. V noční době je naopak
očekáváno snížení nadlimitní zátěže o cca 120 osob.
U silniční dopravy je pro denní dobu odhadována nadlimitní expozice nově u cca 570 osob,
oproti stávajícímu stavu. V noční době pak nárůst nadlimitní zátěže o cca 270 osob.
Je nutné mít na paměti, že každá zátěž obecně představuje určitou míru rizika. Rizika
odpovídající dodržení hygienických limitů, tj. rizika vyvolaná podlimitní expozicí, nejsou
v rozporu s právním stavem resp. zdravotní politikou WHO a EU.
b) Hodnocení z hlediska vlivu na subjektivní rušení spánku a obtěžování:
Vlivem expozice v noční době se u citlivých jedinců může
spánku.

vyskytnout vysoké rušení

U železniční dopravy z hlediska posuzovaného záměru, tj. vlivu hluku ze železniční dopravy
nedojde realizací záměru k prakticky k žádným změnám z hlediska očekávaného počtu
osob se subjektivně silně rušeným spánkem.
U letecké dopravy zůstává přibližně stejný počet osob se subjektivně silně
spánkem v obou posuzovaných variantách.

rušeným

U silniční dopravy z celkového odhadu desítek tisíc obyvatel vstupujících do hodnocení
zůstává, (vzhledem k celkovým počtům a nejistotám) přibližně stejný počet osob se
subjektivně silně rušeným spánkem v obou posuzovaných variantách. Pouze vlivem
redistribuce hlukové zátěže lze očekávat mírné zhoršení situace v lokalitě Kladno (navýšení
o cca 5% silně rušených).
V dané lokalitě a akustické situaci v posuzovaných variantách lze očekávat případné
negativní účinky celodenní expozice hluku v oblasti narušeného komfortu, tj. obtěžování
hlukem.
U železniční dopravy zůstává prakticky stejný počet obtěžovaných v obou posuzovaných
variantách.
U letecké dopravy zůstává přibližně stejný počet obtěžovaných v obou posuzovaných
variantách. Pouze vlivem redistribuce hlukové zátěže lze očekávat zlepšení situace
v lokalitě Kladno a zhoršení v lokalitě Jeneč.
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U silniční dopravy zůstává přibližně stejný počet obtěžovaných v obou posuzovaných
variantách. Pouze vlivem redistribuce hlukové zátěže lze očekávat mírné zhoršení situace
v lokalitě Kladno (navýšení o cca 3% silně obtěžovaných).
c) Hodnocení z hlediska vlivu na výskyt kardiovaskulárních onemocnění:
U železniční dopravy - vztah dávka (expozice) a účinek (odezva organismu) pro expozici
hluku ze železniční dopravy a výskyt kardiovaskulárních onemocnění dosud nebyl pro
nedostatek odborných podkladů stanoven.
U letecké dopravy nedochází ke změně, tj. v obou posuzovaných variantách se
nepředpokládá nárůst počtu infarktů myokardu ani ischemické choroby srdeční vlivem
expozice hluku.
U silniční dopravy z celkového odhadu desítek tisíc obyvatel vstupujících do hodnocení
zůstává, (vzhledem k celkovým počtům a nejistotám) přibližně stejný počet osob, u nichž
může být infarkt myokardu způsoben expozicí hluku (nárůst o 1 osobu je nezhodnotitelný).
Rovněž za přibližně stejný počet osob, u nichž může být ICHS způsobena expozicí hluku,
lze označit potenciální nárůst o cca 9 případů v roce 2020.
Synergické vlivy, tj. hodnocení kombinace akustické zátěže ze všech druhů dopravy
(letecké, silniční a železniční) nebylo provedeno z důvodu nedostatku dosud dostupných
a publikovaných odborných podkladů.
Závěr:
Realizaci záměru „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt
PraK), II. etapa“ dojde k významnému snížení počtu dosud exponovaných osob hlukem ze
železniční dopravy, a to jak v noční tak denní době.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována na základě přílohy Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol, Potužníková D., 2012. Je zpracována kvalitně, využívá nejnovějších
poznatků z oblasti posuzování zdravotních rizik. Dle názoru zpracovatele posudku mohla
být více zdůrazněna problematika dodržení hygienických limitů, které představují
přijatelnou míru rizika a nejsou v rozporu s právním stavem resp. zdravotní politikou WHO
a EU.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Zařízení stavenišť
V rámci vypracování přípravné dokumentace byly vytipovány pozemky, které jsou určeny
jako možné plochy pro zařízení staveniště. Plochy ZS jsou navrženy v rozhodující míře na
pozemcích ČD. Pouze u objektů umělých staveb jsou navrženy plochy ZS i na pozemcích,
které nejsou ve vlastnictví ČD. Tyto plochy budou sloužit k příjezdům k objektům a ke
skladování materiálu a k odstavení mechanizmů.
Přesnější rozsah ploch zařízení bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace a
při výběrovém dodavatelském řízení.
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Z hlediska ploch, které budou používány jako zařízení staveniště lze požadovat
respektování obecných požadavků vedoucích k omezení sekundární prašnosti.
Rozhodujícími zdroji znečištění ovzduší v etapě výstavby, a to zejména z hlediska
produkovaných emisí PM10 budou především recyklační základny, které jsou vyhodnoceny
z hlediska příspěvků k imisní zátěži rozptylovou studií, která je samostatnou Přílohou č. 9
posuzované dokumentace.
Bodové zdroje znečištění
Jedinými dočasnými bodovými zdroji znečištění ovzduší mohou být pouze recyklační linky
k recyklaci štěrku, které budou umístěny na již dříve specifikovaných plochách.
Tyto bodové zdroje znečištění souvisí se skutečností, že v rámci vlastního procesu
recyklace štěrkového lože (drcení a třídění materiálu ze štěrkového lože) nelze z hlediska
vlastní technologie recyklace štěrkové lože skrápět. Charakter emisí z tohoto zdroje lze
označit jako tuhé emise z přírodních, chemicky nepřeměněných, materiálů poměrně
velkých rozměrů, čímž je výrazně snížena unášecí schopnost a tudíž i plocha případného
vlivu tohoto zdroje.
Při maximální výkonu 120t za hodinu lze předpokládat při použití EF 2,2 g/t hodinovou
emisi 264 gramů PM10.
Plošné zdroje znečištění
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění
ovzduší.
Ve sledovaném úseku lze uvažovat s významnějšími plošnými zdroji znečištění ovzduší,
kterými budou především dočasné deponie výkopové zeminy.
Vzhledem k charakteru zdroje a současné fázi projektové přípravy nelze rozlohy a dobu
trvání jednotlivých zdrojů kvantifikovat. Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi
projektové přípravy, kdy je v podstatě vypracována pouze studie proveditelnosti záměru a
vzhledem k nemožnosti určit klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat
nelze množství emitovaných škodlivin objektivně a seriozně stanovit. Vlastní výstavba
jakož i dočasné skládky sypkých materiálů a zemní práce během výstavby nemusí
bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou během výstavby všechny plošné
zdroje chráněny před vznikem nadměrné prašnosti.
V etapě výstavby je v prostoru zařízení staveniště uvažováno s 56 pohyby TNA (denní
doba).
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km.
Liniové zdroje znečištění
Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby, respektive odvozu
odpadu na stanovené skládky, který nebude možné přepravovat po železnici. Odhad
pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby jakož i směr a cíl jejich pohybů by
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byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě
predikovat, lze pouze uvést orientační bilanci hmot, které by mohly být přepravovány po
veřejných komunikacích. Modelově lze v zásadě pouze vyhodnotit příspěvky liniových
zdrojů v souvislosti s provozem recyklačních základen.
V etapě výstavby je uvažováno na příjezdu k recyklační základně s 56 pohyby TNA (denní
doba).
Výpočet znečištění příspěvků k imisní zátěži byl pro etapu výstavby proveden pro
následující látky:
Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky souvisí
s emisemi z bodových, plošných a liniových zdrojů, které souvisejí s vlastním provozem
recyklačních základen.
NO2 - volba této znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošných a liniových zdrojů
souvisejících s dopravou v rámci řešeného záměru.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2015 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006).
Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení
projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a
reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
Příspěvky k imisní zátěži NO2
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr
ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování výše uvedených imisních
limitů.
Příspěvky záměru v etapě výstavby ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru se
v řešených výpočtových oblastech pohybují ve výpočtové síti maximálně do 0,6µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,05 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a
málo významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky etapy výstavby v řešených
výpočtových oblastech pohybují ve výpočtové síti do 4,1 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou
síť do 1,1 µg.m-3, což lze označit za příspěvky akceptovatelné ve vztahu k době trvání
stavby.
Celkově konstatovat, že příspěvky k imisní zátěži NO2 v etapě výstavby lze označit
vzhledem k dočasnosti stavby za nízké a akceptovatelné.
Příspěvky PM10 k imisní zátěži zájmového území
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Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50
µg.m-3, (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu, epizodně dochází
k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.
Příspěvky záměru v etapě výstavby ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru se
v řešených výpočtových oblastech pohybují ve výpočtové síti maximálně do 1,3µg.m-3, u
bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,06 µg.m-3, což lze označit za příspěvky malé a
málo významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se příspěvky etapy výstavby v řešených
výpočtových oblastech pohybují ve výpočtové síti do 34,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou
síť do 2,3 µg.m-3, což lze označit za příspěvky akceptovatelné ve vztahu k době trvání
stavby za předpokladu realizace všech opatření v etapě omezujících sekundární prašnost.
Dle projednaných obecných zásad provádění stavby bude stavba prováděna po etapách,
tudíž je možné doporučit, aby maximální objemy přebytečných zemin byly odváženy po
železnici.
Provoz

Etapa provozu nebude vzhledem k elektrifikaci železniční trati zdrojem znečištění ovzduší.
Z hlediska etapy provozu vliv na ovzduší nenastává.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována vyčerpávajícím způsobem. Lze vyslovit názor, že za předpokladu, že
zhotovitel stavby bude respektovat podmínky návrhu stanoviska EIA, lze vliv etapy výstavby
ve vztahu k imisní zátěži považovat za akceptovatelný. K této části byly stanoveny
následující podmínky v návrhu stanoviska EIA:
−

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti
všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu
výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude
potvrzena místním šetřením po ukončení stavby

−

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných
stavebních hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu
projednat s dotčenými obcemi, případně respektovat požadavky směřující k
eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného
zdraví

−

při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze
srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení
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zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s
využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)
−

POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu zemin a štěrku po
železnici

−

POV stavby bude respektovat pro transport stavebních materiálů, které nebude
možné přepravit po železnici přístupy k železniční trati mimo souvislou obytnou
zástavbu

−

v rámci plánu organizace výstavby (POV):
−

bude uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou moci
občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby

−

bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli
v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou, délkou a charakterem
jednotlivých etap výstavby

−

budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot
minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů

−

bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům

−

bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem ze
zařízení stavenišť

−

budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se
v maximální míře vyhýbaly obytným objektům

−

budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající
obytnou zástavbu

s cílem

−

zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným
kropením prostoru staveniště, deponií zemin; dodavatel stavby zajistí účinnou
techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na všech veřejných komunikacích,
dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na staveniště budou
pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

−

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál
byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn

−

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby
nedocházelo k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i
manipulační zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

−

všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém
stavu a v čistotě

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Hluková zátěž
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Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na hlukovou situaci je obsahem
akustické studie, která je samostatnou Přílohou č.10 posuzované dokumentace. Tato studie
orientačně vyhodnocuje akustickou situaci jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu,
přičemž pro etapu provozu je porovnáván stav stávající se stavem očekávaným.
V rámci této kapitoly jsou proto s odkazem na již avizovanou samostatnou přílohu
prezentovány výstupy akustické studie pro etapu výstavby a pro etapu provozu, včetně
doporučení vyplývajících ze závěrů akustické studie.
Hluk – etapa výstavby

V akustické studii byl dále vyhodnocen hluk ze stavební činnosti. Z dostupných podkladů
byly získány údaje o jednotlivých uvažovaných stavebních dvorech s montážní a recyklační
linkou, z nichž se předpokládá největší akustické zatížení okolí. Zároveň byla posouzena
varianta, ve které se uvažují v součinnosti dva nejhlučnější stroje využívané při úpravách
železničního svršku a spodku. Vzhledem k umístění chráněné zástavby v blízkosti
modernizované železniční trati lze předpokládat možný vliv stavebních strojů v lokalitě
Hostivice a Kladno. Ve zbylých lokalitách, vzhledem k umístění obytné zástavbu ve větší
vzdálenosti od modernizované trati (Jeneč a Pletený Újezd), lze předpokládat, že nebude
docházet k ovlivňování akustické situace v chráněném venkovním prostoru nejbližších
staveb. Z výsledků výpočtu při uvažování pracovní doby recyklační linky 4 hodiny v období
7-21 hodin lze konstatovat, že by měl být dodržen hygienický limit ze stavební činnosti
v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných objektů. Hluk od stavebních strojů,
které se budou posunovat postupně po celém rozsahu modernizované železniční tratě,
bude při uvažování pracovní doby strojů 7 hodin v období 7-21 hodin v některých lokalitách
překračovat hygienický limit LAeq,s = 65 dB. Z tohoto důvodu doporučujeme přistoupit
k realizaci navrhovaných PHS a následně teprve provádět stavební činnost vibračním
válcem, zhutňovačem, podbíječkou atd. Dalším možným řešením je zkrácení pracovní doby
strojů, omezení současné práce dvou hlučných strojů atp. Detailněji budou protihluková
opatření a výpočet hluku ze stavební činnosti prověřena na základě upřesněných vstupních
podkladů v dalším stupni projektové dokumentace.
Obslužná doprava byla vyhodnocena pomocí emisní hladiny hluku v 7,5 m, jelikož v době
zpracování akustické studie nebyl znám zhotovitel stavebních prací, a tudíž nebyly přesně
definované odvozové trasy. Lze však předpokládat, že odvozové trasy budou voleny tak,
aby obslužná nákladní doprava ze staveniště byla vedena nejkratší možnou cestou na
sběrné hlavní pozemní komunikace. Na základě výsledků výpočtu emisní hladiny hluku v 7,5
m lze předpokládat, že obslužná doprava staveniště o intenzitě 4 NA/hod. nevyvolá na
okolních pozemních komunikacích na odvozových trasách hodnotitelnou změnu akustické
situace, tedy změnu akustické situace o více než 0,9 dB.
Dokumentace v závěru této problematiky konstatuje, že etapa výstavby bude zdrojem
hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby. Na úrovni posuzované
dokumentace sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, modelově hluk z etapy
výstavby i vyhodnotit, avšak je objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho
POV vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Součástí hlukové
studie je tedy pouze orientační posouzení hlukové zátěže v etapě výstavby, které však
musí být opět upřesněno po výběru zhotovitele stavby a vypracování zásad organizace
výstavby.
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Hluk – etapa provozu

Cílem posuzované studie je vyhodnotit akustickou situaci v okolí II. etapy modernizace
železniční trati Praha – Kladno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcím
předpisem – nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Účelem akustické studie je tedy:
1.
2.
3.
4.

Posouzení počáteční akustické situace.
Posouzení výhledové akustické situace po modernizaci trati Praha – Kladno.
Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti.
V případě nutnosti navržení a optimalizace protihlukových opatření.

Pro účely ověření modelu bylo ve dnech 19.–20.10. 2010 provedeno kontrolní 24hodinové
a 2hodinové měření akustické situace. Detailnější údaje o měření a výsledky jsou uvedeny
v Protokolu o zkoušce č. 1011109VP06, který je součástí Přílohy č. 10 - akustické studie.
Výpočet akustické studie byl proveden pro následující posuzované varianty:
−

Počáteční akustická situace – PAS – stávající vedení železniční trati a průměrné počty
a typy vlaků v roce 2010/2011 dle údajů zadavatele

−

Výhledový stav (po modernizaci) – výhledové vedení dvoukolejné modernizované
železniční trati a průměrné předpokládané počty a typy vlaků dle údajů zadavatele

Výpočet akustické studie byl proveden pro území, kde se trasa modernizované trati
dostává do kontaktu s obytnou zástavbou.
Výsledky výpočtů
Výsledky výpočtů jsou pro účely akustického posouzení objektů v okolí modernizované
železniční trati Praha – Kladno a návrhu protihlukových stěn prezentovány pomocí výsledků
v imisních bodech. Imisními body jsou v hodnocené situaci výpočtové body umístěné 2 m
od fasády posuzovaného obytného objektu ve výšce odpovídající horní hraně podlaží,
popřípadě jsou umístěny na hranici chráněného venkovního prostoru ve výšce 1,5 m.
Výsledky výpočtu ve výpočtových bodech jsou uvedeny bez odrazu od jednotlivých struktur
fasád objektů nacházejících se za těmito výpočtovými body. Tzn., že v rámci výpočtu bylo
v souladu s Metodickým návodem pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb, č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ze dne 1. 11. 2010 uvažováno s hodnotami
ekvivalentních hladin akustického tlaku A pouze dopadajícího zvuku.
Výpočet byl proveden pro posuzované okolí stávajícího i výhledového vedení železniční
trati s použitím počtů vlaků poskytnutých zadavatelem studie.
Akustická situace v chráněném venkovním prostoru staveb objektů nacházejících se v okolí
posuzované železniční trati byla ve stávajícím stavu hodnocená vůči hygienickým limitům
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s korekcí na starou hlukovou zátěž (70 dB v denní a 65
dB v noční době). Ve výhledovém stavu byla akustická situace hodnocena vůči hygienickým
limitům dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které jsou odlišné pro chráněné venkovní
prostory staveb nacházející se v ochranném pásmu dráhy a mimo ochranné pásmo dráhy.
Záleží tedy na vzdálenosti objektů od posuzované trati – objekty v ochranném pásmu dráhy
(do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje po obou stranách) vůči hygienickému limitu
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60/55 dB v denní/noční době a objekty mimo ochranné pásmo dráhy vůči hygienickému
limitu 55/50 dB v denní/noční době.
Z vyhodnocení výsledků výpočtů je zřejmé, že v některých zvolených výpočtových bodech
dochází k překračování hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb
v denní nebo noční době v ochranném pásmu dráhy (60/55 dB) i hygienického limitu mimo
ochranné pásmo dráhy (55/50 dB).
Z výsledků výpočtu je zřejmé, že v případě uvažování hygienického limitu pro starou
hlukovou zátěž (70/65 dB) i pro stav po modernizaci v úsecích trati, kde nedojde ke změně
vedení, by nebylo nutné realizovat žádná protihluková opatření. Hygienický limit je
u zvolených nejbližších objektů výpočtově dodržen.
Na základě výsledků výpočtů jsou v akustické studii navrhována odpovídající protihluková
opatření.
Optimalizace protihlukových stěn (PHS) byla provedena na základě výpočtu výhledového
stavu a průzkumu okolní zástavby, ze kterého vyplynula potřeba upravit výšky, případně
délky, některých původně navržených PHS. Celková přibližná délka optimalizovaných PHS
je cca 4 450 m a plocha cca 12 060 m2. Dále bylo jako součást protihlukových opatření
v blízkosti objektů nemocnice v Kladně doporučeno snížení rychlosti průjezdu vlaků na 40
km/h. Toto doporučení se vztahuje na úsek trati před železniční stanicí Kladno-město (ve
směru staničení) o délce cca 250 m v obou směrech. Pohltivost stěn je uvažována vždy na
straně přivrácené k železniční trati s minimální hodnotou A3 (s výjimkou mostních
konstrukcí, kde budou vzhledem k možnostem omezeného zatížení těchto konstrukcí PHS
průhledné odrazivé).
Tab. Rozsah optimalizovaného návrhu posuzovaných PHS pro výhledový stav po modernizaci
Lokalita

Staničení (km)

Strana

výška (m)

L

134

3,0

ABS

15,728

L

1 363

3,0

ABS

21,482

22,194

P

712

2,5

ABS

2,173

2,500

L+P

327

2,5

ABS

2,500

2,680

L+P

180

3,0

ABS

2,750

3,980

L

1 230

2,5

ABS

do

(od Prahy - L/P)

Hostivice-Palouky

12,821

12,955

Hostivice

14,365

Pavlov

Kladno-Ostrovec

Povrch stěny

délka (m)

od

(ABS/REF)

Akustická studie dále při uvažování případného urbanistického rozvoje doporučuje zejména
v obci Pavlov ponechat územní rezervu na PHS po levé straně ve směru staničení souběžně
s PHS na pravé straně – v ÚP obce je vlevo vymezena rozsáhlá plocha pro bydlení
městského typu; dále v Kladně-Ostrovci mezi žst. Kladno-město a zastávkou KladnoOstrovec po pravé straně ve směru staničení – v ÚP města je část plochy vymezena
pro bydlení.
Z akustické situace vyplývá, že optimalizace navrhovaných PHS vyvolá v některých
lokalitách ve srovnání s původním návrhem PHS zhoršení akustické situace a v některých
lokalitách zlepšení. Po optimalizaci lze na základě výsledků výpočtů uvažovat ve velké
většině zvolených výpočtových bodů dodržení požadovaného hygienického limitu v denní i
noční době. Výjimkou, kde nejsou hygienické limity výpočtově dodrženy, jsou následující

58

objekty (pozn.: první sloupec charakterizuje výpočtové body tak, jak byly použity
v akustické studii):
Tab.: Objekty u jednotlivých výpočtových bodů, ve kterých lze po modernizaci očekávat
překračování hygienického limitu v denní nebo noční době
Výpočtový
bod

Obec
(město)

H_33
X_H_05

Hostivice

X_H_04
KK_04
X_KK_05
KS_01

Katastrální
území

Objekt čp.

Typ využití dle
KN

Majitel

Opatření

Litovice

čp. 967

Objekt k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

Hostivice

čp. 92

Objekt k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

čp. 787

Rodinný dům

soukromý

Prověření obytnosti a
následně IPHO

čp. 5

Rodinný dům

SŽDC

Prověření IPHO

Jateční čp. 1195

Rodinný dům

EKVITA CREDIT, a.s.

Prověření obytnosti a
následně IPHO

Kročehlavy
Kladno
Kladno

Jak z uvedené tabulky vyplývá, po optimalizaci protihlukových opatření bude nutné
v dalším stupni dokumentace prověřit výše uvedené objekty z hlediska případné realizace
individuálních protihlukových opatření. Prověření se doporučuje i u obytných objektů,
které se nachází v blízkém okolí zmíněných objektů. Akustická studie dále doporučuje
rozsah prověření fasádních prvků a případné výměny oken upřesnit v dalších stupních
dokumentace, popřípadě po modernizaci na základě výsledků ověřovacích měření hluku.
Akustická studie v kapitole 5.4. upozorňuje na další případné technologické možnosti
protihlukové ochrany, respektive na nové prvky pro snížení emise hluku a vibrací přímo ve
stavbě kolejové dráhy. Jedná se o stavebnicové dílce umístěné v kolejové dráze:
Kolejové absorbéry hluku, například BRENS ABSORBER, Vossloh, Corus:
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Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER:

Kolejové absorbéry jsou prvkem v konstrukci železničního svršku zvyšující pohltivost hluku
a vibrací koleje ve stavbě kolejové dráhy. Kolejové absorbéry hluku se sestávají ze
soustavy vnitřních dílců uložených na konstrukci železničního svršku uvnitř koleje a/nebo
ze soustavy vnějších dílců kolejových absorbérů uložených na konstrukci železničního
svršku vně koleje.
Nízké protihlukové clony jsou obdobně jako kolejové absorbéry prvkem v konstrukci
železničního svršku zvyšující pohltivost hluku a vibrací koleje ve stavbě kolejové dráhy.
Clony jsou složeny ze soustavy betonových, případně železobetonových prefabrikovaných
dílců uložených v konstrukci železničního svršku vně koleje nebo kolejí v těsné blízkosti
vně průjezdního profilu dráhy. Nejsou trvale spojeny základem se zemním tělesem dráhy
nebo rostlým terénem.
Tvarově specifické konstrukční dílce umožňují aplikace pro tratě konvenční železnice,
městské a příměstské dráhy a tramvajové tratě bez nutnosti provádění základních
konstrukcí. Soustavy protihlukových clon umožňují snadný přístup ke kolejové dráze pro
záchranné složky, a to směrovým vytažením jednotlivých dílců ze soustavy clony.
Konstrukce nízkých protihlukových clon poskytuje nouzovou výstupní plochu a prostor pro
přežití mezi kolejí a tělesem clony.
Použití představeného návrhu je jak na tratích s klasickým kolejovým svrškem tvořeným
kolejnicemi, příčnými pražci a štěrkovým ložem, tak na tratích s pevnou jízdní dráhou
tvořenou kolejnicemi a betonovou deskou bez štěrkového lože. Navrhované řešení lze
využít i na tratích vedených v těsném sousedství s jinými pozemními komunikacemi
(dálnice, místní komunikace apod.) nebo v souvisle zastavěném území, kde není možné
umístit stavby protihlukových stěn.
Vzhledem k tomu, že se v případě výše zmíněných nízkých protihlukových clon jedná
o technologickou novinku, kde o akustické účinnosti nejsou v době odevzdání dokumentace
EIA známy žádné bližší údaje, ani výsledky zkušebních měření, nebyla tato forma
protihlukové ochrany v akustické studii posuzována. Lze však doporučit do dalšího stupně
přípravy, aby se s touto variantou protihlukové ochrany uvažovalo a posoudilo se její
případné využití, a to i s možností nahrazení některých navrhovaných PHS.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována vyčerpávajícím způsobem. Problematika vlivů hluku v etapě výstavby
je vyhodnocena v rámci aktuálních znalostí záměru. Lze vyslovit názor, že za předpokladu,
že zhotovitel stavby bude respektovat podmínky návrhu stanoviska EIA, lze vliv etapy
výstavby ve vztahu k hlukové zátěži považovat za akceptovatelný.
K etapě provozu byla zpracována podrobná akustická studie, která podrobně řeší
problematiku protihlukovýcch opatření včetně optimalizace protihlukových stěn a dalších
významných protihlukových opatření. Za vyzdvihnutí stojí fakt, že jsou uvedeny i
nejmodernější metody ochrany proti hluku, které mohou dále minimalizovat vlivy na
krajinu.
K této části byly stanoveny následující podmínky v návrhu stanoviska EIA:
−

v rámci další projektové přípravy nadále uvažovat se zpracovaným návrhem
protihlukové ochrany pro zajištění plnění hygienických limitů v následujícím rozsahu:
Staničení (km)

Lokalita

Strana

délka (m)

výška (m)

Povrch stěny

od

do

(od Prahy - L/P)

Hostivice-Palouky

12,821

12,955

L

134

3,0

ABS

Hostivice

14,365

15,728

L

1 363

3,0

ABS

Pavlov

21,482

22,194

P

712

2,5

ABS

2,173

2,500

L+P

327

2,5

ABS

2,500

2,680

L+P

180

3,0

ABS

2,750

3,980

L

1 230

2,5

ABS

Kladno-Ostrovec

(ABS/REF)

−

v rámci další projektové přípravy záměru při respektování předpokladu urbanistického
rozvoje obcí ponechat v obci Pavlov územní rezervu na PHS po levé straně ve směru
staničení souběžně s PHS na pravé straně z důvodů v územním plánu obce vymezené
rozsáhlé plochy pro bydlení městského typu v územním plánu obce; dále ponechat
územní rezervu na PHS v Kladně-Ostrovci mezi žst. Kladno-město a zastávkou KladnoOstrovec po pravé straně ve směru staničení z důvodů územním plánem vymezené části
plochy pro bydlení

−

součástí navržených
protihlukových opatření bude v rámci provozu respektován
požadavek, aby v blízkosti objektů nemocnice v Kladně byla snížena rychlost průjezdu
vlaků na 40 km/h; toto doporučení bude uplatňováno na úseku trati před železniční
stanicí Kladno-město (ve směru staničení) o délce cca 250 m v obou směrech

−

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit osamoceně stojící objekty, ve
kterých po modernizaci lze očekávat překračování hygienického limitu v denní nebo
noční době:
Výpočtový
bod

Obec
(město)

H_33
X_H_05

Objekt čp.

Typ využití
dle KN

Majitel

Opatření

Litovice

čp. 967

Objekt
k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

Hostivice

čp. 92

Objekt
k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

čp. 787

Rodinný dům

soukromý

Prověření obytnosti a

Hostivice

X_H_04

KK_04

Katastrální
území

Kladno

Kročehlavy
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následně IPHO
X_KK_05
KS_01

Kladno

čp. 5

Rodinný dům

SŽDC

Prověření IPHO

Jateční čp. 1195

Rodinný dům

EKVITA
CREDIT, a.s.

Prověření obytnosti a
následně IPHO

prověření se doporučuje i u obytných objektů, které se nachází v blízkém okolí
zmíněných objektů; rozsah prověření fasádních prvků a případné výměny oken upřesnit
v dalších stupních projektové dokumentace, popřípadě po modernizaci na základě
výsledků ověřovacích měření hluku
−

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit účinnost a funkčnost nově
vyvinutých
nízkých protihlukových clon jako možnost nahrazení některých
navrhovaných PHS klasické konstrukce

−

projektově zpracovat řešení navržených protihlukových opatření (architektonické
řešení, použití vhodného materiálu, ochrana před narážením ptáků s tím, že bude
preferováno použití materiálů, které by se hodily k typické místní architektuře:
−

výsadba vhodných původních druhů dřevin a popínavých bylin v okolí
železnice, zejména s ohledem na zakrytí či rozčlenění protihlukových stěn či
jiných výrazných prvků konstrukce silnice

−

použití maskovacích nátěrů konstrukcí nebo (zejména uvnitř zástavby)
vhodného materiálu odpovídajícího zdejší architektuře, aby byla snížena
cizorodost nové stavby

−

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou studii pro
jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových
opatření s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace musí být konkrétní
návrh protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu ze železniční dopravy
nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době LAeq,16h = 55 dB a v
noční době LAeq,8h = 50 dB, v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického
tlaku A překročit LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 55 v noční době, dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací; akustická studie bude vycházet z dosud provedených výpočtů a
měření ve zvolených výpočtových oblastech, které vytipovávají problematická místa
z hlediska vlivu železniční dopravy z modernizované trati na nejbližší objekty
obytné zástavby, které bude nutno řešit s využitím protihlukových barier respektive
s využitím individuálních protihlukových opatření

−

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u
nejbližších objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem
ochrany veřejného zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit odpovídajícími
výsledky kontrolního měření u vybraných výpočtových bodů

Při respektování výše uvedených doporučení a realizaci navrhovaných protihlukových
opatření včetně individuálních protihlukových opatření lze navrhovaný záměr označit
z hlediska velikosti vlivu za středně velký, z hlediska významnosti vlivu za středně
významný, ale obecně z hlediska vlivů na hlukovou zátěže a veřejné zdraví za
akceptovatelný.
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Vibrace

Za provozu železnice budou vznikat vibrace v důsledků jízdy vlaků po železniční trati.
Vibrace se podložím přenášejí do obytné zástavby, kde mohou způsobovat nežádoucí
účinky. Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění je velmi obtížné a pomocí
modelového výpočtu téměř nemožné. Při modernizaci však dojde k výměně starých a
nefunkčních či špatně fungujících částí částmi novými a kvalitnějšími. Jedná se o nové
kolejnice, typ UIC 60, pružné upevnění s přímým uložením kolejnice, výměna pražců,
zkvalitnění štěrkového lože, které má velmi vysokou schopnost vibrace pohlcovat a opravy
železničního spodku. Řada opatření spojených s modernizací železniční trati (možnost
vložení tlumících vrstev pod kolejové lože, použití moderních dokonaleji odpružených
osobních souprav, svaření kolejí bez přerušení apod.) povede k významnému snížení vibrací
šířících se z provozu železniční trati oproti stávajícímu stavu. Tento kvalitativní posun
bude mít za následek i lepší funkci kolejové dráhy a tím i snížení hodnot vibrací šířících se
do okolí.
Ze zkušeností z modernizací jiných traťových úseků tak lze vyslovit závěr, že modernizací
trati spočívající v novém železničním spodku a svršku dojde i ke snížení šíření vibrací
směrem k nejbližší obytné zástavbě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola zpracována dostatečně.
K této části byly stanoveny následující podmínky v návrhu stanoviska EIA::
−

po zahájení provozu provést kontrolní měření vibrací; výběr lokalit pro ověřující
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

Záření

Modernizace železniční trati není žádným zdrojem radioaktivního či elektromagnetického
záření. Ke stavebnímu povolení je třeba dokladovat, že objekty sloužící pro veřejnost či
k pobývání obsluhy vyhovují normě na radon. Na základě výsledků měření bude pozemek
zařazen do příslušné kategorie radonového rizika a bude případně navrženo příslušné
protiradonové stavební opatření (izolační vrstvy, odvětrávací kanálky apod.).
Technologická zařízení, která mohou (byť v minimální míře) produkovat elektromagnetické
záření (např.transformátory) jsou umístěna v odpovídajících prostorách na drážních
pozemcích s přístupem pouze pro obsluhu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola zpracována dostatečně. Lze souhlasit s tvrzením dokumentace, že ohrožení
veřejnosti je vyloučeno.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
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V hodnoceném úseku železniční trati nedojde ke změně odvodnění povrchu, protože
v rámci posuzovaného záměru dochází pouze k minimálnímu rozšíření zpevněných ploch.
Odvodnění tělesa železničního spodku je navrženo jednak pomocí otevřených příkopů příkopových tvárnic TZZ3, příkopových žlabů U, trativodů, nebo je voda vyvedena na svah zemního
tělesa.
Zpevněné příkopy jsou provedeny příkopovými tvárnicemi TZZ3 a jsou uloženy do betonového lože
tl.0,10m. Podélný sklon příkopů v zásadě kopíruje sklonové poměry přilehlé osy koleje. Minimální
podélný sklon navržených příkopů je 2,5‰.
Vzhledem k charakteru záměru se z hlediska nově vzniklých srážkových vod bude jednat o
neznečištěné srážkové vody. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr nepředstavuje
významnější zvýšení zpevněných ploch, lze tento vliv označit za malý a nevýznamný.
Vlivy na vodní toky
Vlastní záměr respektuje existující stabilní a občasné vodoteče. Z navrženého technického
řešení vyplývá, že navrhovaný záměr překonává meliorační kanál s doprovodnou zelení
v km 25,370 (SO 05 30 05) – relativně vodný pravostranný přítok Zákolanského potoka a
Zákolanský potok – vodoteč částečně zatrubněná, částečně otevřené koryto – v km 25,939
(SO 05 30 06).
Z uvedených parametrů jediných mostů přecházejících přes vodní toky je patrné, že
realizaci mostního objektu přes Zákolanský potok by nemělo dojít k ovlivnění odtokových
poměrů ve vztahu k odtokovým poměrům v zájmovém území. Pro křížení přítoku
Zákolanského potoka v km 25,370 lze však soudit, že k negativnímu ovlivnění odtokových
poměrů (i vzhledem k tomu, že jsou dochovány i fragmenty nivy) bude docházet, proto je
nutno přemostění řešit novým mostním objektem v analogických parametrech, jako křížení
Zákolanského potoka v km 25,938. Bližší rozbor včetně příslušného doporučení je součástí
hodnocení vlivů na významné krajinné prvky a ÚSES.
Vlivy na podzemní vody
Zásobování obyvatelstva, průmyslových a zemědělských podniků pitnou vodou je v oblasti
traťového úseku zajišťováno místními odběry podzemních i povrchových vod. Podzemní
voda je jímána převážně pomocí studněmi nebo vrty.
Jednotlivé zdroje podzemní vody jsou většinou plošně rozptýlené s vydatností od několika
desetin l.s-1 až po jednotky l.s-1. Větší aglomerace jsou zásobovány buď soustředěnými
odběry podzemních vod, nebo kombinací jímání vody podzemní a povrchové.
Z projektové dokumentace dále vyplývá, že v některých úsecích modernizované trati se
hladina podzemní vody přibližuje k povrchu (např. v km 25,950 – 26,200).
Před započetím stavebních prací se doporučuje provést pasportizaci zdrojů podzemní vody
(studně, vrty apod.) tj. přeměřit úrovně hladin, příp. i zjistit kvalitu vody v jednotlivých
zdrojích pro případ, že by došlo ke sporům ve smyslu odst.2 paragrafu 29 zákona
č.254/2001 Sb. (vodní zákon). Ze znění tohoto zákona totiž vyplývá, že osoba, která
způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti
odběru ve zdroji podzemních vod, popř. zhoršení jakosti vody je povinna nahradit škodu,
která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje,
a dále provést podle podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada
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potom spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je
povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého
majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno.
K ovlivnění hydrogeologických podmínek může docházet při rozsáhlejších zemních pracích.
Například při odtěžení mocnější polohy kvartérních sedimentů, nebo drenážními úpravami
kolejového spodku může dojít k lokální změně proudění podzemní vody, nebo ke změně
vydatnosti v přilehlých studních.
Zhodnotit možnost ovlivnění hydrogeologických podmínek při výstavbě či provozu
traťového úseku umožní až detailní geologický a hydrogeologický průzkum prováděný před
a při realizaci stavby.
Vlivy na jakost vod
Vlivy na jakost podzemních vod
Na území, kterým prochází navrhovaný traťový úsek se nevyskytují ochranná pásma
vodních zdrojů, která jsou stanovována příslušným vodoprávní úřadem.
Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány případy
závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a
radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace podzemních vod nebo
v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto zákoně jsou stanoveny také povinnosti
původce havárie při vzniku havarijního stavu a s tím související nápravná opatření.
Vlivy na jakost povrchových vod
Pokud nepočítáme jednorázový vliv havárií, potom má na jakost vod nejvýznamnější vliv
vlastní etapa výstavby. Z hlediska ohrožení jakosti vod věnovat pozornost následujícím
aspektům:
-

Rekonstrukce mostů a propustků v kontaktu s vodními toky

-

Problematika zajištění recyklační základny

-

Ochrana vod ve vztahu k problematice odpadů v etapě výstavby

-

Produkce odpadních vod v etapě výstavby

Rekonstrukce mostů a propustků v kontaktu s vodními toky
Z dokumentace vyplývá, že v hodnoceném úseku přechází železniční trať přes vodní toky.
Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí mostů a propustků vyžadují vytvoření
nezbytných minimálních ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních toků bude
nezbytné zajistit nutné manipulační plochy pro rekonstrukce mostních těles způsobem,
minimalizujícím riziko ohrožení vod.
Problematika zajištění recyklační základny

65

Z hlediska ochrany vod se dále jako prvořadá nutnost jeví vyloučení možnosti ohrožení
kvality a čistoty povrchových a podzemních vod zejména v prostoru recyklační základny.
Obecně lze požadovat, aby zabezpečení recyklační základny bylo takového charakteru, že
bude maximálně eliminováno riziko kontaminace povrchových a podzemních vod
v souvislosti s jejich provozem.
Produkce odpadních vod v etapě výstavby
Jak je zřejmé z předcházejících částí posuzované dokumentace, v etapě výstavby jsou
očekávány potenciálně kontaminované srážkové vody z prostoru recyklační linky a
mezideponie prosevu a splaškové odpadní vody v areálech stavebních firem.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Na základě uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu záměru formulovány
následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
−

v rámci další projektové přípravy záměru bude provedena pasportizace zdrojů
podzemní vody (studní, vrtů apod.) pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto
objekty, a to především z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody

−

v rámci další projektové přípravy záměru pro navrženou modernizovanou trať
vypracovat detailnější geologický a hydrogeologický průzkum, jehož cílem bude
kromě jiného také návrh takových případných opatření, které by eliminovaly
dopady stavby ve vztahu k proudění podzemních vod

Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod. Ve vztahu k problematice
podzemních vod je pro další projektovou přípravu záměru formulovány následující
podmínky návrhu stanoviska EIA:
−

součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality
podzemních vod na základě pravidelných odběrů z okolních vrtů a studní, rozsah
analýz, četnost odběrů a výběr monitorovacích míst konzultovat s příslušnými
vodoprávními úřady

−

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku
látek škodlivých vodám podle zákona o vodách s vymezením pravomocí a
odpovědnosti jednotlivých dotčených institucí, firem a osob a se zapracováním
činností regionálních záchranných jednotek, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v havarijním plánu

−

pro stavbu v kontaktu s vodními toky bude vypracován a příslušnému orgánu státní
správy předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné
povodňové služby)

−

na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

−

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v
zátopovém území odváženy
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−

na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou
instalovány záchytné plechové nádoby

−

na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy
vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci
úniků ropných látek

−

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Potenciální riziko kontaminace vod může souviset se špatným stavem stavebních strojů a
vozidel, které se budou podílet na vlastní výstavbě, případně nedodržováním základních
povinností, stanovených pro provoz nákladních vozidel. Pro eliminaci tohoto rizika je
navržena následující podmínka návrhu stanoviska EIA:
−

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu
zařízení na očistu vozidel

Ve vztahu k recyklační základně je formulována následující podmínka:
−

recyklační základna bude vybudována na zpevněné ploše; vlastní prostor recyklační
linky a prostor pro uložení
prosevu z recyklace bude na zpevněné ploše
vyspádované do bezodtoké záchytné jímky s dostatečným objemem

Z hlediska likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování následujících opatření:
−

v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových
odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní
vody mohou být např.
akumulovány v odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu
odpadních vod, případně budou na dočasných zařízeních stavenišť použita
chemická WC respektive mohou využita stávající sociální zařízení v areálech ČD

−

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit
zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem
ropných látek; před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recyklační
linky provést kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace
odpadní vody

−

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu

Při respektování opatření navržených v této kapitole lze vlivy záměru na povrchové a
podzemní vody označit z hlediska velikosti vlivu za malé, z hlediska významnosti vlivu
lokálně za středně významné, avšak řešitelné a tedy akceptovatelné.
D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF

Celkový trvalý zábor v souvislosti s modernizací železniční trati dle jednotlivých
BPEJ je následující:
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Výměra záborů dle třídy ochrany
třída ochrany

trvalý zábor ZPF (m2)

I.

195 654

II.

27 252

III.

17 921

IV.

14 093

V.

34 639

celkem

289 559

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který
nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.

2)

Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a
to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno
s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany
zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu.
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4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Z hlediska % zastoupení jednotlivých tříd ochrany lze vyvodit následující údaje:
−

třída ochrany I: 67,5%

−

třída ochrany II:

9,4%

−

třída ochrany III:

6,2%

−

třída ochrany IV:

4,9%

−

třída ochrany V: 12,0%

Z uvedeného rozboru tedy vyplývá, že rozhodující plochy nezbytného trvalého záboru ZPF
je realizován na zemědělských pozemcích v třídě ochrany I; tedy se jedná z významné části
o půdy bonitně nejcennější v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Z hlediska vlivů na ZPF lze tedy záměr z hlediska velikosti vlivu označit za velký, z hlediska
významnosti vlivu za velmi významný. V uvedeném případě se jedná o nároky na zábor
související s liniovou stavbou zásadního významu, lze proto předpokládat získání souhlasu
s vynětím ze ZPF.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována vyčerpávajícím způsobem. Na základě uvedených skutečností jsou pro
další projektovou přípravu záměru formulovány následující podmínky návrhu stanoviska
EIA:
−

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát
pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

−

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

−

předložit příslušnému orgánu státní správy aktualizované nároky na dočasné zábory
ZPF včetně ploch pro jednotlivá zařízení staveniště; minimalizovat nároky na
dočasný zábor ZPF a tyto dočasné zábory co nejdříve uvolnit původnímu využití

−

vyloučit z úvah o lokalizaci zařízení staveniště pozemky s výrazným podílem
mimolesních porostů dřevin, pro zařízení staveniště přednostně využít drážní
pozemky, v nezbytných případech větší plochy horší orné půdy v návaznosti na
vedení trasy, nezbytně nutná zařízení staveniště řešit v dostatečné vzdálenosti od
břehové hrany toků za podmínek ochrany kvality vody a břehových porostů
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Z dosud zpracovaných projektových podkladů není patrné, zda-li se v trase modernizované
trati v místech jejího odklonu ze stávajícího drážního tělesa nenacházejí na ZPF
meliorační systémy. Je nezbytné, aby stavbou nebyla ohrožena jejich funkčnost.
Preventivně je proto je pro další přípravu záměru formulována následující podmínka
návrhu stanoviska EIA:
−

v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést
taková technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce
a nedošlo ke změnám v hydrologickém režimu na dotčených pozemcích

Zábor PUPFL
Jak je patrné z kapitoly B.II.I posuzované dokumentace, s předkládaným záměrem jsou
spojeny následující nároky na trvalý zábor PUPFL:
Výměra záborů PUPFL dle KÚ
Katastrální území

trvalý zábor PUPFL (m2)

Kročehlavy

4 761

Pavlov u Unhoště

4 574

celkem

9 335

Jakýkoliv zásah do PUPFL lze považovat ze negativní zásah do lesních porostů. V rámci
uvažovaného záměru byly minimalizovány zásahy do pozemků určených pro plnění funkce
lesa, požadované zábory představují minimum nároků, které jsou nezbytné pro vlastní
stavební práce respektive samotnou stavbu, nepříznivým vlivem je odlesnění v rámci
uvolnění ochranného pásma troleje nad rámec půdorysu druhé, ke stávající přikládané
koleje. V lesním porostu Milíř u Kladna lze snahu o minimalizaci záborů PUPFL potvrdit,
nepříznivost vlivu z důvodu evidenčního začlenění obou větrolamů u Pavlova do PUPFL míra
vlivu na tyto lesní pozemky výrazně stoupá, poněvadž jsou dotčeny ve směru podélné osy
jejich vymezení v souběhu s tratí.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována dostetčně pro posouzení vlivů na ŽP. Na základě uvedených
skutečností jsou pro další projektovou přípravu záměru formulovány následující podmínky
návrhu stanoviska EIA:
−

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit možnost minimalizace dočasných
záborů PUPFL jako zařízení stavenišť pro modernizaci železniční trati, zejména ve
větrolamech u Pavlova

−

v dalším stupni PD musí být vypracován návrh na rekultivaci pozemků určených k
plnění funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení za dodržení pravidel
obnovy lesa stanovených pro dotčené přírodní lesní oblasti:
−

dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
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−

pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy

−

s ohledem na svahové podmínky použití ruční přípravy půdy při umělé obnově
lesa

−

jamková sadba s nepravidelným sponem

−

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných
pásem pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové
přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a
respektovat podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn

−

v rámci dokumentace k územnímu řízení navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které
je z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; současně bude provedeno vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení z hlediska vlivů na stabilitu lesa po
odtěžení porostního pláště v okrajových částech lesa v prostorech obou větrolamů u
Pavlova

−

v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za
trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa; v rámci kompenzačních
opatření preferovat především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků
ÚSES, především v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat toto
potenciální využití především s orgány ochrany přírody

Z hlediska velikosti vlivu na lesní pozemky lze tento označit za malý v prostoru lesního
porostu Milíř, z hlediska významnosti za středně významný, v prostoru dotčených
větrolamů u Pavlova s ohledem na jejich tvar a polohu vzhledem k modernizované trati za
nepříznivý až velmi nepříznivý, významný.

Znečištění půdy
Výstavba
Detailnější specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité
stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor
potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá dodavatel
stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství
všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována dostetčně pro posouzení vlivů na ŽP. Na základě uvedených
skutečností jsou pro další projektovou přípravu záměru formulovány následující podmínky
návrhu stanoviska EIA:
−

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých
vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto
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budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství

v souladu

−

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z
výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

−

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v
oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a
způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí
smlouvy s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby
nejprve nabídnout k využití

−

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat
podle platné legislativy v odpadovém hospodářství v době provádění stavby

−

určit a technicky vybavit místa na dočasné skladování nebezpečných odpadu a
sběrná místa na separovaný odpad (stanoviště sběrných nádob na tříděný plastový,
skleněný a papírový odpad); tyto zabezpečit pro neoprávněné manipulaci

−

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a
dodavatel stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na
stavbu bude dodávána pouze jednodenní zásoba

−

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

−

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

−

v rámci další projektové přípravy aktualizovat již provedené analýzy štěrkového
lože v rozsahu legislativy v odpadovém hospodářství platné v době před zahájením
stavby

−

odběrová místa v rámci stavby budou především zahrnovat charakteristická místa
železniční trati: oblast výhybek, prostor výpravních budov, odstavné koleje,
vybraná místa s dřevěnými pražci pro možnost posouzení způsobu využití nebo
zneškodnění štěrkového lože a zeminy

−

veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru;
kromě rozboru samého bude protokol obsahovat: přesné určení místa odběru,
označení koleje ze které byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a datum odběru

Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.
Vlivy na chráněné části přírody
Řešená trasa navrhované modernizace trati Praha-Kladno není v územní kolizi s žádným
zvláště chráněným územím přírody ani kolem takového území nevede žádná přístupová
cesta ke staveništi.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
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Realizace záměru není spojena s žádnou výraznější změnou místní topografie ve smyslu
ovlivnění erozní ohroženosti pozemků a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžných
podkladů vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického hlediska
realizovatelné a že geotechnické poměry v trase jsou převážně jednoduché.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Za předpokladu vypracování
podrobného geologického průzkumu pro navrhovanou trasu modernizované trasy a
respektování požadavků vyplývajících z tohoto průzkumu lze vlivy záměru na horninové
prostředí a přírodní zdroje označit z hlediska velikosti vlivu za malé,
z hlediska
významnosti vlivu za málo významné.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Výstavbu modernizované trati z pohledu vlivu na biotu a ekosystémy lze charakterizovat,
že zájmové území je dáno především územím půdorysu traťového tělesa v požadovaných
parametrech dvoukolejné trati a jejího výhledového ochranného pásma, přičemž práce ve
fázi výstavby mohou zasahovat i širší území mimo výše uvedené vymezení zájmového
území. Těžiště přímých vlivů lze pak pokládat především do fáze přípravy území a
výstavby, zejména ve vazbě na:
a) rozšíření stávajícího kolejového tělesa z jedné koleje na souběh dvou kolejí, místně
spojený i se zásahy do porostů dřevin včetně lesů a rozšíření ploch skrývek mimo
prostory současného traťového tělesa
b) průchod nových úseků trasy územím, spojený s kompletní přípravou území v ose trasy a
půdorysu nových úseků traťového tělesa (skrývky, kácení dřevin) a v prostorech
přístupových komunikací k prostorům výstavby
c) vznik manipulačních ploch a manipulačních pásů i nad rámec půdorysu tělesa v nových
parametrech trati
d) odstranění traťového svršku na stávajícím tělese trati a doprava materiálů
e) prevence ruderalizace území po ukončení fáze výstavby, vazba na rekultivace všech
stavebními pracemi zasažených pozemků
Pro fázi provozu jde především o:
a) vznik nového ochranného pásma trati, který je příčinou jiného využití území v průmětu
ochranného pásma odchylně od dosavadního stavu ekosystémů v tomto území
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b) údržbu ochranných pásem a drážních pozemků, spojenou se zásahy do porostů dřevin ( i
z důvodu ochrany elektrické trakce – zejména lesní porosty u Kladna a větrolamy u
Pavlova)
c) údržba trati včetně údržby elektrické trakce, výměna štěrkového lože
d) kolize obratlovců s projíždějícími soupravami po trati,
vodiče či stožáry elektrické trakce

případně nárazy ptáků na

e) trať jako migrační bariéra v území, zdvojkolejnění tento dopad zesiluje

Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les
Jak je prezentováno v rámci popisu záměru v kapitole B.I.6., před zahájením stavby bude
provedeno kácení zeleně. Kácení je dle oznamovatele nutné především z následujících
důvodů:
−

místních přeložek trati

−

zdvojkolejnění

−

elektrizace trati - zajištění odstupové vzdálenosti od živých a neživých částí
trakčního vedení ve smyslu TKP a odpovídajících normativů. Pro dodržení
bezpečných vzdáleností dřevin od trakčního vedení bude třeba provést kácení ve
vzdálenosti cca 8,0 m od osy koleje, případně ořezat stromy do výšky cca 9,5 m od
temene kolejnice pro zajištění vzdálenosti porostů od elektrického zařízení VN.

−

zachování rozhledových poměrů v obloucích tratě

−

zajištění stability drážního tělesa

−

zajištění podmínek výstavby nových pozemních objektů rekonstrukce a obnova
stávajícího tělesa dráhy (sanace železničního spodku)

−

odvodnění

−

úpravy mostů a propustků

−

zajištění přístupu k trati v rámci stavby

−

z bezpečnostních důvodů je třeba počítat s odstraněním jednotlivých stromů, které
svou stabilitou ohrožují bezpečnost provozování železniční dopravy

Modernizace trati si dle předběžné inventarizace projektanta vyžádá smýcení mimolesní
zeleně o rozsahu přibližně 2 715 ks stromů o průměru kmene do 50 cm, 20 ks dřevin o
průměru kmene od 50 do 90 cm, 2 ks stromů o průměru kmene větším než 90 cm a cca 7
990m2 keřů. Dále bude nutné pokácet lesní dřeviny, a to přibližně 2 940 ks stromů a o
výčetním průměru do 50cm a 1 410m2 křovin.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována vyčerpávajícím způsobem. Problematika vlivů na prvky dřevin je
vyhodnocena v rámci aktuálních znalostí záměru. Za předpokladu, že zhotovitel stavby
bude respektovat podmínky návrhu stanoviska EIA, lze vliv etapy výstavby ve vztahu
k vlivům na prvky dřevin považovat za akceptovatelný.
K této části byly stanoveny následující podmínky v návrhu stanoviska EIA:
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−

v dalším stupni projektové dokumentace provést důsledné sadovnickodendrologické vyhodnocení potenciálně ohrožených druhů dřevin s tím, že budou
důsledně ověřeny možnosti zachování nejhodnotnějších jedinců stromů v okolí
železničních stanic na základě přesného zaměření stromů v kontextu upřesněných
prostorových nároků objektů stavby, dosahu ochranného pásma troleje a objektů
vyvolaných investic

−

v dalším stupni projektové dokumentace prověřit všechny možnosti zachování
starších stromů v žst. Hostivice a stromů v žst. Kladno-hlavní nádraží, zejména pak
hodnotné lípy srdčité u výpravní budovy

−

na základě ověření potřeby zásahů do dřevin ( i za cenu prostorových úprav
některých objektů a úprav rozsahu manipulačních pásů a ploch ) řešit jen
odůvodněné a minimalizované kácení dřevin.

−

v prostoru dotčení zářezů u Pleteného Újezda a pásu křovin u masokombinátu
v Kladně v dalším stupni projektové dokumentace zajistit, aby tyto porosty byly
dotčeny pouze okrajově v rozsahu jen na profil traťového tělesa a dosah OP troleje

−

zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad se starými ovocnými
stromy u Pleteného Újezda a u Pavlova s cílem zmapovat případný výskyt starších
odrůd ovocných dřevin, původnějších pro středočeský region s cílem zajistit
materiál pro uchování genofondu takových odrůd

−

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu,
který může být zachován, ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství –
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně
ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

−

veškerá zařízení staveniště a manipulační plochy navrhnout a realizovat mimo
lokalizaci mimolesních porostů dřevin a hodnotnějších stromů, v případě
nemožnosti tohoto řešení navrhnout a zajistit fyzickou ochranu stromů v těchto
prostorech (včetně ochrany aktivní kořenové zóny, kmenů stromů a korun stromů)
před poškozením. Konkrétní způsoby ochrany takových dřevin promítnout do POV
stavby

−

zajistit komplexní projekt sadových úprav, který zajistí skutečnou kompenzaci za
kácené dřeviny

Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí v nových trasách
modernizovaného koridoru tím, že současný rostlý terén bude místně nahrazen novým
tělesem dvojkolejné železniční trati, nejmarkantněji se tato situace projeví přechodem
přes agrocenózy a ruderalizovanou upravenou údolní nivu východně od Pleteného Újezda a
kontaktem se zahradami nad zářezy trati u Pleteného Újezda. Mimo výše zvýrazněné
případy jde většinově o dotčení agrocenóz nebo ruderalizovaných ploch, bez významnější
floristické hodnoty.

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Kapitola zpracována dostatečně. Vliv na fytocenózy lze pokládat za mírně nepříznivý až
nepříznivý, většinově dočasný, ojediněle i trvalý a patrný, avšak pouze v lokálním měřítku.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je však možno konstatovat, že se záměr
dotkne stanoviště běžných druhů rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických
ploch v okolí, lokality samy nepředstavují prostor výskytu reprezentativních či unikátních
fytocenóz. Podle floristického průzkumu v těsné blízkosti trati nejsou žádné lokality
přirozené květeny.
K této části byly stanoveny následující podmínky v návrhu stanoviska EIA:
−

v rámci řešení opuštěných úseků trati
lokality fytocenologicky a floristicky
hodnotnějších druhů do okolí; v rámci
zopakovat podrobný floristický průzkum

zachovat zářezy u Pleteného Újezda jako
hodnotné, jako ohniska možného šíření
prováděcí projektové dokumentace stavby
v jarním a časně letním aspektu

Vlivy na faunu
Kapitola popisuje možné vlivy na všechny zvláště chráněné druhy živočichů s ověřeným
výskytem v prostoru a okolí záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě uvedených dat jsou pro přípravu, výstavbu a provoz záměru formulovány
následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
−

přípravu území, spojenou se skrývkami či terénními úpravami řešit mimo
reprodukční období živočichů, nejdříve ke konci vegetačního období či v období
vegetačního klidu (konec září – konec března běžného kalendářního roku), tuto
zásadu promítnout do POV stavby

−

při přípravě území pro výstavbu řešit jen minimální (jednoznačně odůvodněné)
kácení (a prořezávky) v porostech dřevin, výhradně v období vegetačního klidu
(listopad – březen běžného kalendářního roku) , tuto zásadu promítnout do POV
stavby

−

v posledním reprodukčním období před zahájením výstavby v kritických lokalitách
ověřit aktuální situaci z hlediska hnízdění ťuhýka obecného, koroptve polní a
aktuální situaci z hlediska výskytu plazů (ještěrky obecné, slepýše); v případě
potvrzení výskytu obou druhů ještěrky v prostorech trati řešit záchranné transfery

−

snížit manipulační pásy a plochy v kontaktu s xerofytními stanovišti z důvodu
ochrany teplomilných druhů hmyzu a plazů (okolí Pleteného Újezda)

−

zajistit dostatečný počet propustů pod tratí pro migraci obojživelníků a drobných
savců, zejména v úsecích na náspech a v úseku přes les Milíř v Kladně, ve vztahu
k poloze místních terénních depresí u trati

−

přemostění pravostranného přítoku – meliorační svodnice v km 25,370 navrhnout
analogických parametrech, jako přemostění pramenného úseku Zákolanského
potoka v km 25,938 z důvodu zvýšení migrační prostupnosti (a z hlediska
výhodnějšího průchodu přívalových odtoků)
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−

z důvodu ochrany zvěře řešit v rámci výstavby oplocení některých úseků trati
zejména v prostoru Jeneč-Pletený Újezd, případně v rámci sadových úprav (i
v tomto úseku) volit jako určitou bariéru pro vstup zvěře na trať kompaktní výsadby
keřů na drážních pozemcích kolem trati v rámci sadových úprav nového tělesa trati

−

pro upřesnění prací pro stavbu ověřit aktuální stav území pochůzkou vybraného
zhotovitele za účasti investora s příslušnými orgány ochrany přírody

−

po ukončení stavebních prací ověřit aktuální stav území po výstavbě pochůzkou
zhotovitele stavby za účasti investora s příslušným orgánem ochrany přírody
z důvodu ověření aktuálního stavu po výstavbě jako podklad pro konkretizaci
požadavků na rekultivaci a renaturalizaci území dotčeného zemními a stavebními
pracemi po výstavbě a odstranění (kompenzaci) ekologických škod, vzniklých nad
rámec dohodnutého rozsahu podmínek před zahájením stavby

Vlivy na chráněné části přírody
Řešená trasa navrhované modernizace trati Praha-Kladno není v územní kolizi ani
v kontaktu s žádným zvláště chráněným územím přírody ani kolem takového území nevede
žádná přístupová cesta ke staveništi. S ohledem na polohu zvláště chráněných území
přírody vzhledem k poloze a rozsahu vlastního zájmového území pro zdvojkolejnění trati
tato interakce nenastane.
Vlivy na ekosystémy
Kapitola popisuje vlivy na prvky ÚSES nadregionální, regionální a lokální.

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci zpracování posudku byly upřesněny podmínky pro minimalizaci vlivů na RBK 1139
Kožová hora – Dolanský háj a regionálním biokoridoru RBK 1142 Břevská rákosina – Hostouň
(dle ZÚR Středočeského kraje). Na základě posouzení údajů této kapitoly jsou pro přípravu,
výstavbu a provoz záměru formulovány následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
−

součástí projektu komplexních sadových úprav bude problematika převedení
regionálního biokoridoru RBK 1139 Kožová hora – Dolanský háj a regionálním
biokoridoru RBK 1142 Břevská rákosina – Hostouň (dle ZÚR Středočeského kraje) na
základě principu „minimálních prostorových parametrů“ - min. šířka RBK 20 - 50 m
dle typu a principu prostorových bariér - přípustné přerušení 100 - 200 m dle typu
(Realizace skladebných částí ÚSES, AOPK, 2009); obecně lze požadovat, aby
biokoridor nebyl přerušen na délku větší, než je jeho šířka; za vhodné se považuje
sloučit funkci ÚSES s dalšími zájmy a potřebami v krajině - např. s migrační trasou,
revitalizací vodních toků apod.

−

v prostoru křížení s RBK 1139 v km 25.938 řešit kapacitní přemostění včetně
migrační funkce minimálně v navrhovaných parametrech projektu

−

v prostoru křížení s RBK 1142 prověřit možnost realizace nového propustku v km
20.200 jako migračního objektu pro živočichy kategorie C (dle TP 180 Migrační
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objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, MD
2006)
−

pro překonání toků řešit kapacitní přemostění v navrhovaných parametrech mostu
přes Zákolanský potok, včetně ponechání části prostoru nad břehovou hranou jako
lavici v podmostí

−

realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku
mimo prostor trati do biokoridoru

Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr je v územní kolizi s některými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§3 písm.
b/ zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konkrétně:
−

lesní porosty

−

vodní toky

−

údolní nivy

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle aktuálního procesu EIA není přímo dotčen žádný zvláště registrovaný významný
krajinný prvek v kontextu ust. § 6 zák. č. 114/1992 Sb., i když některé části kostry
ekologické stability krajiny nad rámec již registrovaných VKP jsou podle podkladů pro ÚSES
navrženy k registraci.
Na základě existujících dat a šetření jsou navrženy následující podmínky a doporučení pro
zmírnění či kompenzaci vlivů na VKP:
−

v dalším stupni projektové dokumentace upřednostnit takové řešení, které nebude
zasahovat do větrolamů v Pavlově i za cenu dílčích zásahů do prostoru zastávky
Pavlov; v případě jednoznačného prokázání nutnosti zásahu do těchto prvků
realizovat náhradní zalesnění doplněním těchto prvků minimálně v ekvivalentu
zasažené plochy, v tomto kontextu počítat s výkupem pozemků pro uplatnění
náhradního zalesnění

−

v dalším stupni projektové dokumentace podrobně specifikovat všechny trvalé a dočasné
zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech
možností důsledné ochrany lesních pozemků.

−

minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů,
potřebných pro rozšíření tělesa trati v lese Milíř

−

zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených lesních
porostech.

−

projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu

−

případné prořezání větví stromů lesním porostu Milíř, zasahujících nad průjezdný profil
výhledově elektrifikované a nadále využívané trati podle ČSN 34 1530, realizovat v období
vegetačního klidu na základě aktuálně vyhodnoceného stavu dřevin, pouze prostřednictvím
odborně způsobilé firmy včetně odborného ošetření řezných ran
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−

pro práce na elektrifikaci trati při průchodu lesním porostem Milíř využít pouze drážních
pozemků s tím, že umístění stožárů na uchycení troleje nebude realizováno v průmětu korun
nejbližších silnějších stromů

−

pro překonání toků řešit kapacitní přemostění v navrhovaných parametrech mostu přes
Zákolanský potok, včetně ponechání části prostoru nad břehovou hranou jako lavici v
podmostí

−

pro veškerou techniku, která se bude v prostoru přechodů kolem toků pohybovat, zajistit
bezvadnost stavu techniky z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů;
dodavatel předloží kontrolní systém stavu a provozu techniky

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Dokumentace obsahuje v Příl. č. 2 vyjádření příslušných orgánů ochrany přírody dle § 45i
zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vliv na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti vylučují.
Vlivy na další ekosystémy
Kromě popsaných vlivů nejsou předpokládány jiné vlivy na ochranářsky hodnotná stanoviště
nebo ekosystémy, trasa většinově prochází po polích a ruderálních ladech, jen v okolí
Pleteného Újezda se dotýká svahů v zářezech.
Samostatnou kapitolou z hlediska dopadu na ekosystémy je problematika opouštěných
úseků trati, které jsou nahrazeny novým směrovým vedením modernizované trasy.
Záměrem je pouze řešit odstranění železničního svršku (kolejí a štěrkového lože –
Nehasilová, Hladká 05/2005) a trasu ponechat např. jako součást cyklotrasy apod.
Nepříznivým vlivem by bylo snesení opouštěných úseků náspů trati (představují možnost
šíření xerofytních společenstev na náspech), případné zasypávání zářezů by zejména
v případě xerofytních enkláv a svahů u Pleteného Újezda znamenalo likvidaci zřejmě
nejhodnotnějších biotopů v kontaktu se stávající tratí, takový postup je nutno pokládat za
nežádoucí z hlediska krajinné ekologie dotčeného území.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě existujících dat a šetření jsou navrženy následující podmínky a doporučení pro
zmírnění či kompenzaci vlivů:
−

v rámci řešení opouštěných úseků trati odstranit jen železniční svršek a stávající
úseky nechat jako enklávy xerofytních společenstev v intenzivně využívané krajině,
s případným využitím jako turistické č stezky či cyklostezky územím

Další biologické vlivy na ekosystémy
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy
jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou
znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
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Na základě existujících dat a šetření jsou navrženy následující podmínky a doporučení pro
zmírnění či kompenzaci vlivů na VKP:

Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě existujících dat a šetření jsou navrženy následující podmínky a doporučení pro
zmírnění či kompenzaci těchto vlivů:
−

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi,
z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin,
invazních druhů nebo
alergenních plevelů

−

v rámci údržby tělesa trati sledovat případný vznik ohnisek šíření neofytních
invazních druhů rostlin a včas zajišťovat tlumení takových ohnisek výskytu

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Z hlediska vlivu na krajinný ráz jsou nejkonfliktnější a nejproblémovější takové zásahy,
které ovlivní identifikované jedinečné a neopakovatelné hodnoty jednotlivých
charakteristik krajinného rázu. Z hlediska přírodních charakteristik jsou významné zejména
zvláště chráněná území přírody, významné krajinné prvky a systémy ÚSES a konflikty s
nimi. Z hlediska kulturně historických charakteristik je v obecném kontextu
nejvýznamnější konflikt s kulturními památkami, památkovými zónami nemovitých
kulturních památek a jejich prostředími, podle zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové
péči.
Vliv navrhované trasy modernizované železnice jako liniové stavby se může negativně
projevit především tím, že oproti stávající trati představuje určité zesílení optického
působení železnice v krajině, navíc ve spojení s elektrifikací. Tento aspekt se projevuje ve
všech prostorech a úsecích, kde současná trať prochází v úrovni terénu nebo na náspu
v otevřených krajinných prostorech, zejména v úseku Jeneč – Pavlov východně od Pavlova
a v úseku Pavlov – Malé Přítočno – Pletený Újezd, kde není pohledově stírána novotvarem
silnice R6 (na rozdíl od úseku Ruzyně-Hostivice-Jeneč a severní až severozápadní okolí
Pavlova). Míra vlivu může být zvýrazněna například podstatným zásahem do krajinotvorně
významných až nezastupitelných větrolamů u Pavlova.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě informací z aktuálního procesu EIA a vlastních šetření jsou navrženy následující
podmínky a doporučení pro zmírnění či kompenzaci vlivů:
−

podél paty náspu u Pleteného Újezda realizovat výsadbu stromů z důvodu
postupného potlačení negativního dopadu

−

nejdéle ve fázi stavebního řízení předložit komplexní projekt sadových úprav tělesa
trati, který z hlediska počtu sázených dřevin zajistí skutečně účinnou plošnou a
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funkční kompenzaci za kácené dřeviny a bude vycházet zejména z následujících
zásad :
a) preference skupinových výsadeb stromů a keřů na svazích náspů a kolem
trati, nikoliv alejových prvků, s přihlídnutím k potřebě ochranného pásma
elektrické trakce
b) preference skupinových výsadeb v prostorech stanic a zastávek
c) druhová skladba bude vycházet ze stanovištních podmínek a bude určena
domácími druhy dřevin s tím, že budou přednostně použity dřeviny vhodné
pro vysychavá stanoviště
d) budou použity zapěstovaní jedinci a bude zajištěna optimální údržba
minimálně po dobu 3 – 5ti let po výsadbě
e) začlenění všech ponechávaných dřevin do sadových úprav
−

zajistit plnohodnotné sadové úpravy okolí trati na základě komplexního projektu
sadových úprav s tím, že je nutno pamatovat i na vytvoření sekundárních
xerofytních biotopů na nové části náspového tělesa a přitom zajistit ochranu trakce
trolejového vedení

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek
Je navržena demolice objektů, které jsou ve fyzické kolizi s novým uspořádáním tratě,
resp. komunikací, nebo jsou demolovány z důvodů zbytnosti – např. opuštěná stavědla,
nahrazená novým zabezpečovacím zařízením.
Převážně se jedná o demolice drážních objektů - stavědel, drážních domků, skladů, WC,
přístřešků, ramp, trafostanice apod. Majetkově jsou ve vlastnictví ČD a.s. nebo ve správě
SŽDC, jeden objekt je v majetku města Kladna a bývalý drážní domek je v soukromém
vlastnictví, za nějž bude navržena náhrada. Celkem je navrženo na demolici 25 objektů.
Vlivy na kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit
archeologické nálezy.
Celkově lze vlivy na hmotný majetek a kulturní památky označit jako malé a málo
významné.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována v dostečné podrobnosti pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
Řešení těchto vlivů je zohledněno v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek.
Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou
v území určeném pro tuto stavbu. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména z hlediska
akustické zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména dřevin.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení představuje výraznější a
hygienicky významnou změnu akustické situace u objektů nejbližší obytné zástavby, která
je řešena řadou protihlukových opatření, která ukládají podmínky návrhu stanoviska EIA.
Z hlediska nároků na plochy záměr představuje poměrně významné nároky na ZPF, a to dle
BPEJ v třídě ochrany I. V uvedeném případě se jedná o nároky na zábor související
s liniovou stavbou zásadního významu, lze proto předpokládat získání souhlasu s vynětím ze
ZPF.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody záměr dle provedeného vyhodnocení
nepředstavuje významnější negativní vlivy. Při respektování podmínek návrhu stanoviska
EIA nedojde při výstavbě ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění podzemních
vod.
Z hlediska vlivů na přírodu je nejvýznamnějším vlivem kácení prvků dřevin rostoucích mimo
les. Návrh stanoviska EIA obsahuje řadu podmínek pro eliminaci a kompenzaci těchto vlivů.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.
Celkově lze záměr označit z hlediska vlivů na životní prostředí za akceptovatelný při
respektování podmínek návrhu stanoviska EIA.

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládanou dokumentací nenastávají.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
D.III.1. Možnosti vzniku havárií
Možnost vzniku havárií nelze vyloučit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu.
D.III.2. Dopady na okolí
V etapě výstavby lze za potenciální místo vzniku havárie označit recyklační linku. Další
havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů v blízkosti vodních
toků a ve vodohospodářsky citlivých oblastech. Veškeré dopady na okolí se projeví
především v kontaminaci vod a půd. Také v rámci provozu rizika spočívají především v
možnosti vzniku havárií vlaku nebo špatně zabezpečené dopravní zásilky. Potom je třeba
počítat s únikem technologických kapalin nebo přepravovaného nákladu (včetně kapalin) látek škodlivých vodám na povrch trati, do příkopů nebo do okolí trati. Každopádně
elektrizace posuzovaného úseku bude výrazně snižovat riziko úniku látek škodlivých vodám
do horninového prostředí, případně do povrchových a podzemních vod.
D.III.3. Preventivní opatření
Zabezpečení recyklační linky by mělo riziko kontaminace vod a půd eliminovat na
minimum. Z hlediska materiálů, které jsou určeny k recyklaci, není při respektování
doporučených podmínek předpokládána kontaminace, která by mohla jakýmkoli způsobem
ohrozit jakost vody nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. V případě
havárie během stavby by mohlo dojít k úniku ropných látek do vodotečí, či podzemní vody
(při přečerpání PHM, nebo nedokonalém zabezpečení strojů proti únikům ropných látek),
dále k vysypání sypkého materiálu (cement, kontaminovaný materiál z recyklačních ploch
apod.). Veškerá tato rizika jsou zohledněna v dokumentaci návrhem řady opatření, která
lze chápat právě jako preventivní opatření pro předcházení těchto havarijních stavů. K
preventivním opatřením lze počítat i vypracování havarijního plánu, odsouhlaseného
správou dopravní cesty a hasičským záchranným sborem ČD, technologická kázeň a
zajišťování striktního dodržování všech platných předpisů a nařízení vydaných v rámci
stavebního povolení i mimo něj pomocí stálého dozoru a kontrol.
D.III.4. Následná opatření
Následná opatření spočívají v okamžitém odstranění havárie a provedení sanačních
opatření, tak aby byly sníženy škody na životním prostředí na minimum, zvláště
v oblastech se zvýšenou zranitelností podzemních a povrchových vod. Po zahájení provozu
je doporučeno provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů zpracované akustické
studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou charakteristiku environmentálních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
− literární údaje
− terénní průzkumy
− rekognoskace terénu
− osobní jednání
Pro posouzení akustické situace byl použit softwarový produkt CadnaA, verze 4.2. Program
umožňuje hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy
včetně výpočtové metody užívané např. v České republice a výpočtových metod
doporučovaných směrnicí ES 2002/49/EC – Směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním
prostředí, a tedy umožňuje i výpočet deskriptorů Ldvn a Ldn.
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno
podle metodiky SYMOS 97, verze 2006.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví byla dnes standardně použita
metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví je zpracováno dle některých, dosud
platných částí autorizačního návodu AN 15/04, k hodnocení zdravotního rizika hluku, verze
2, vydaného Státním zdravotním ústavem v lednu roku 2007.
Z hlediska přírodních poměrů se jednalo o pochůzky v terénu s kvalitativním biologickým
průzkumem, dendrologickým a zoologickým průzkumem, dále o využití podkladů generelu
ÚSES.
Kvalitativní parametry štěrkového lože byly vyhodnoceny na základě analýz provedených
akreditovanou firmou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody
pro hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Předložený záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložen
jednovariantně.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba má charakter rekonstrukce, stávající technický stav železničního spodku a svršku,
mostů, dopravně provozně řešení stanic, stávající technologické zařízení ani stávající
směrové vedení železniční trati neumožňují dosáhnout zadaných parametrů. Proto bylo
nutno provést konstrukční, technologické změny (včetně zdoukolejnění a elektrizace) a
úpravy ve směrovém vedení trati tak, aby nový technický stav odpovídal zásadám a
podmínkám pro modernizaci trati.
Jednotlivá nová řešení v souhrnu přinesou následující zlepšení oproti současnému stavu:
−

Novou konstrukcí železničního spodku a svršku se zvýší se kvalita jízdy vlaků,
mimoúrovňová nástupiště v kombinaci s bezbariérovým přístupem zlepší podmínky
při nástupu a výstupu cestujících, nástup bude bezpečnější.

−

Intervalovým provoz spolu s novým informačním systémem a vazbou na návaznou
dopravu (autobusovou, resp. individuální automobilovou) zjednoduší a usnadní
cestování.

−

Zvýší se kapacita spojení, ve prospěch životnímu prostředí šetrnější železniční
dopravy se může zlepšit dělba přepravní práce.

−

Za pomoci úprav směrového vedení tratě, nových mimoúrovňových křížení a nového
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se stane doprava rychlejší a bezpečnější

−

Nová konstrukce železničního spodku, svršku a mostů spolu s instalací
protihlukových stěn a realizací individuálních protihlukových opatření sníží hlukové
emise způsobované železničním provozem pod zákonné limity. Ke snížení emisí
hluku a exhalací přispěje i provoz v elektrické trakci

−

Zlepší se architektonická atraktivita tratě (zejména ve stanicích a zastávkách)

Rozsah stavby je v souladu se zadáním a požadavky investora nezbytný a byl minimalizován
tak, aby požadovaná technická a dopravní funkce byla zajištěna.
Stavba probíhá cca z 60 % ve stávající stopě a cca v 40 % je navržena na novém tělese,
neboť stávající poloměry oblouků nevyhovují požadavkům na nové rychlostní parametry.
Stavba tak vyžaduje poměrně značné trvalé zábory.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001 Sb., v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané
dokumentace jsou zpracovány s dostatečnou vypovídací schopností a i přes několik
drobných připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
a) byly již prezentovány v dokumentaci
b) byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem
posudku
c) byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje zpracovatel
posudku akceptovat následující opatření:
−

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou studii pro
jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových
opatření s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace musí být konkrétní návrh
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu ze železniční dopravy
nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době LAeq,16h = 55 dB a v
noční době LAeq,8h = 50 dB, v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického tlaku A
překročit LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 55 v noční době, dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb., znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
akustická studie bude vycházet z dosud provedených výpočtů a měření ve zvolených
výpočtových oblastech, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu
železniční dopravy z modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které
bude nutno řešit s využitím protihlukových barier respektive s využitím individuálních
protihlukových opatření

−

v rámci další projektové přípravy nadále uvažovat se zpracovaným návrhem
protihlukové ochrany pro zajištění plnění hygienických limitů v následujícím rozsahu:
Staničení (km)

délka
(m)

výška (m)

Povrch
stěny
(ABS/REF)

od

do

Strana
(od Prahy - L/P)

HostivicePalouky

12,821

12,955

L

134

3,0

ABS

Hostivice

14,365

15,728

L

1 363

3,0

ABS

Pavlov

21,482

22,194

P

712

2,5

ABS

2,173

2,500

L+P

327

2,5

ABS

2,500

2,680

L+P

180

3,0

ABS

2,750

3,980

L

1 230

2,5

ABS

Lokalita

KladnoOstrovec
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−

v rámci další projektové přípravy záměru při respektování předpokladu urbanistického
rozvoje obcí ponechat v obci Pavlov územní rezervu na PHS po levé straně ve směru
staničení souběžně s PHS na pravé straně z důvodů v územním plánu obce vymezené
rozsáhlé plochy pro bydlení městského typu v územním plánu obce; dále ponechat
územní rezervu na PHS v Kladně-Ostrovci mezi žst. Kladno-město a zastávkou KladnoOstrovec po pravé straně ve směru staničení z důvodů územním plánem vymezené části
plochy pro bydlení

−

součástí navržených
protihlukových opatření bude v rámci provozu respektován
požadavek, aby v blízkosti objektů nemocnice v Kladně byla snížena rychlost průjezdu
vlaků na 40 km/h; toto doporučení bude uplatňováno na úseku trati před železniční
stanicí Kladno-město (ve směru staničení) o délce cca 250 m v obou směrech

−

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit osamoceně stojící objekty, ve
kterých po modernizaci lze očekávat překračování hygienického limitu v denní nebo
noční době:
Výpočtový
bod

Obec
(město)

H_33
X_H_05

Katastrální
území

Objekt čp.

Typ
využití
dle KN

Majitel

Opatření

Litovice

čp. 967

Objekt
k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

Hostivice

čp. 92

Objekt
k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

čp. 787

Rodinný
dům

soukromý

Prověření
obytnosti a
následně IPHO

čp. 5

Rodinný
dům

SŽDC

Prověření IPHO

Jateční čp.
1195

Rodinný
dům

EKVITA
CREDIT,
a.s.

Prověření
obytnosti a
následně IPHO

Hostivice

X_H_04

KK_04
Kročehlavy
X_KK_05

KS_01

Kladno

Kladno

prověření se doporučuje i u obytných objektů, které se nachází v blízkém okolí
zmíněných objektů; rozsah prověření fasádních prvků a případné výměny oken
upřesnit v dalších stupních projektové dokumentace, popřípadě po modernizaci na
základě výsledků ověřovacích měření hluku
−

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit účinnost a funkčnost nově vyvinutých
nízkých protihlukových clon jako možnost nahrazení některých navrhovaných PHS
klasické konstrukce

−

projektově zpracovat řešení navržených protihlukových opatření (architektonické
řešení, použití vhodného materiálu, ochrana před narážením ptáků s tím, že bude
preferováno použití materiálů, které by se hodily k typické místní architektuře:
§ výsadba vhodných původních druhů dřevin a popínavých bylin v okolí železnice,
zejména s ohledem na zakrytí či rozčlenění protihlukových stěn či jiných výrazných
prvků konstrukce silnice
§ použití maskovacích nátěrů konstrukcí nebo (zejména uvnitř zástavby) vhodného
materiálu odpovídajícího zdejší architektuře, aby byla snížena cizorodost nové
stavby
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−

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

−

součástí další projektové přípravy záměru bude akustická studie pro etapu výstavby
zpracovaná v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí jako výchozí podklad
pro nezbytné další upřesnění akustické situace pro etapu výstavby jak z hlediska
organizace výstavby a použitých stavebních mechanismů, tak i z hlediska konečné volby
schválených přepravních tras

−

v rámci další přípravy záměru prověřit možnost obnovení propojení tratí Litovice –
Jeneč v Jenečku, které umožní vedení nákladních vlaků z Litovice do Jenče bez
zajíždění do stanice Hostivice

−

jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění zvolené trasy v území všude tam, kde dle projektových
podkladů opouští modernizovaná trať stávající drážní těleso; v rámci studie je nutné
řešit zajištění dopravní obslužnosti a přístupnosti pozemků dotčených trasou; konkrétní
řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků

−

pro minimalizaci vlivů na prostupnost krajiny v lokalitě Hostivice - Palouky (u
ul.Palouky, kolem km 12.75 ) prověřit možnost překonání trati v místě nynějšího
nelegálního přechodu - buď zřízením přechodu, nebo využitím mostu silnice R6 nad
železniční tratí pomocí schodů (z jedné strany existují) a chodníku na mostě; zvážit
možnost provedení propustku v km 15.348 v průchozím profilu; prověřit možnost
provedení přechodu v km cca 27.0; prověřit možnost vyvedení podchodu v km 14.668 v
žst Hostivice i na severní stranu k ulici K Višňovce; zvážit možnost vyvedení podchodu v
km 18.129 v žst Jeneč i na severní stranu; v km 27.729 zvážit možnost realizace
výstupu na jih do ulice Za Nádražím

−

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví;
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat
s dotčenými obcemi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování
faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

−

srážkové vody ze železničních zastávek budou sváděny do oddílné dešťové kanalizace,
případně do jednotné kanalizace

−

kde je to technicky možné, upřednostňovat vsakování srážkových vod před jejich
odváděním do vodních toků dle požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona

−

odvodnění tělesa trati musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na
přilehlých pozemcích

−

stavby mostních objektů a propustků na vodních tocích budou projektovány v souladu s
ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů" a ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy toků s
drahami, pozemními komunikacemi a vedením"

−

DÚR bude mj. obsahovat Stručnou technickou zprávu s navrženým řešením mostů,
propustků přes vodní toky a odvodnění stavby a Přehlednou situaci se zakreslenými
místy vyústění srážkových vod do vodních toků

−

v rámci další projektové přípravy záměru bude provedena pasportizace zdrojů
podzemní vody (studní, vrtů apod.) pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto
objekty, a to především z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody
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−

v rámci další projektové přípravy záměru pro navrženou modernizovanou trať
vypracovat detailnější geologický a hydrogeologický průzkum, jehož cílem bude kromě
jiného také návrh takových případných opatření, které by eliminovaly dopady stavby ve
vztahu k proudění podzemních vod

−

součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality a
kvantity podzemních vod před výstavbou, během výstavby a po ukončení výstavby na
základě pravidelných odběrů z okolních vrtů a studní, rozsah analýz, četnost odběrů a
výběr monitorovacích míst konzultovat s příslušnými vodoprávními úřady

−

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na
očistu vozidel

−

recyklační základna bude vybudována na zpevněné ploše; vlastní prostor recyklační
linky a prostor pro uložení prosevu z recyklace bude na zpevněné ploše vyspádované
do bezodtoké záchytné jímky s dostatečným objemem

−

v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových
odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být např. akumulovány v
odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních vod, případně
budou na dočasných zařízeních stavenišť použita chemická WC respektive mohou
využita stávající sociální zařízení v areálech ČD

−

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

−

předložit příslušnému orgánu státní správy aktualizované nároky na dočasné zábory ZPF
včetně ploch pro jednotlivá zařízení staveniště; minimalizovat nároky na dočasný zábor
ZPF a tyto dočasné zábory co nejdříve uvolnit původnímu využití

−

v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést taková
technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo
ke změnám v hydrologickém režimu na dotčených pozemcích

−

v rámci dokumentace k územnímu řízení navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských
zájmů nejvhodnější; současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení z hlediska vlivů na stabilitu lesa po odtěžení porostního pláště
v okrajových částech lesa v prostorech obou větrolamů u Pavlova

−

v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý
zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa; v rámci kompenzačních opatření
preferovat především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES,
především v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat toto potenciální
využití především s orgány ochrany přírody

−

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit možnost minimalizace dočasných
záborů PUPFL jako zařízení stavenišť pro modernizaci železniční trati, zejména ve
větrolamech u Pavlova

−

v dalším stupni PD musí být vypracován návrh na rekultivaci pozemků určených k plnění
funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení za dodržení pravidel obnovy
lesa stanovených pro dotčené přírodní lesní oblasti:
§ dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
§ pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy
§ s ohledem na svahové podmínky použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa
§ jamková sadba s nepravidelným sponem
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−

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

−

vyloučit z úvah o lokalizaci zařízení staveniště pozemky s výrazným podílem
mimolesních porostů dřevin, pro zařízení staveniště přednostně využít drážní pozemky,
v nezbytných případech větší plochy horší orné půdy v návaznosti na vedení trasy,
nezbytně nutná zařízení staveniště řešit v dostatečné vzdálenosti od břehové hrany
toků za podmínek ochrany kvality vody a břehových porostů

−

v dalším stupni projektové dokumentace provést důsledné sadovnicko-dendrologické
vyhodnocení potenciálně ohrožených druhů dřevin s tím, že budou důsledně ověřeny
možnosti zachování nejhodnotnějších jedinců stromů v okolí železničních stanic na
základě přesného zaměření stromů v kontextu upřesněných prostorových nároků
objektů stavby, dosahu ochranného pásma troleje a objektů vyvolaných investic

−

v dalším stupni projektové dokumentace prověřit všechny možnosti zachování starších
stromů v žst. Hostivice a stromů v žst. Kladno-hlavní nádraží, zejména pak hodnotné
lípy srdčité u výpravní budovy

−

na základě ověření potřeby zásahů do dřevin (i za cenu prostorových úprav některých
objektů a úprav rozsahu manipulačních pásů a ploch) řešit jen odůvodněné a
minimalizované kácení dřevin

−

zachovat plochy zářezů, porosty sadů a některých xerofytních enkláv u Pleteného
Újezdu, kompaktní skupiny dřevin severně od Malého Přítočna; případný jednoznačně
odůvodněný zásah omezit na technologicky nezbytné minimum; minimalizovat zásah do
lesního porostu mezi přejezdem silnice Kladno-Beroun a západním zhlavím zst. Kladno
hl. nádraží; u nových náspů v lesním porostu v Kladně dořešit usměrnění pohybu větších
savců přes trať

−

zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad se starými ovocnými
stromy u Pleteného Újezda a u Pavlova s cílem zmapovat případný výskyt starších
odrůd ovocných dřevin, původnějších pro středočeský region s cílem zajistit materiál
pro uchování genofondu takových odrůd

−

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu,
který může být zachován, ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

−

veškerá zařízení staveniště a manipulační plochy navrhnout a realizovat mimo lokalizaci
mimolesních porostů dřevin a hodnotnějších stromů, v případě nemožnosti tohoto
řešení navrhnout a zajistit fyzickou ochranu stromů v těchto prostorech (včetně
ochrany aktivní kořenové zóny, kmenů stromů a korun stromů) před poškozením.
Konkrétní způsoby ochrany takových dřevin promítnout do POV stavby

−

v dalším stupni projektové dokumentace upřednostnit takové řešení, které nebude
zasahovat do větrolamů v Pavlově i za cenu dílčích zásahů do prostoru zastávky Pavlov;
v případě jednoznačného prokázání nutnosti zásahu do těchto prvků realizovat náhradní
zalesnění doplněním těchto prvků minimálně v ekvivalentu zasažené plochy, v tomto
kontextu počítat s výkupem pozemků pro uplatnění náhradního zalesnění

−

v dalším stupni projektové dokumentace podrobně specifikovat všechny trvalé a
dočasné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného
prověření všech možností důsledné ochrany lesních pozemků
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−

minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů,
potřebných pro rozšíření tělesa trati v lese Milíř

−

zajistit komplexní projekt sadových úprav, který zajistí skutečnou kompenzaci za
kácené dřeviny a který bude pamatovat na vytvoření sekundárních xerofytních biotopů
na nové části náspového tělesa

−

v rámci řešení opuštěných úseků trati zachovat zářezy u Pleteného Újezda jako lokality
fytocenologicky a floristicky hodnotné, jako ohniska možného šíření hodnotnějších
druhů do okolí; v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby zopakovat podrobný
floristický průzkum v jarním a časně letním aspektu

−

v rámci další projektové přípravy aktualizovat již provedené analýzy štěrkového lože
v rozsahu legislativy v odpadovém hospodářství platné v době před zahájením stavby

−

odběrová místa v rámci stavby budou především zahrnovat charakteristická místa
železniční trati: oblast výhybek, prostor výpravních budov, odstavné koleje, vybraná
místa s dřevěnými pražci pro možnost posouzení způsobu využití nebo zneškodnění
štěrkového lože a zeminy

−

veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru;
kromě rozboru samého bude protokol obsahovat: přesné určení místa odběru, označení
koleje ze které byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a datum odběru

−

v posledním reprodukčním období před zahájením výstavby v kritických lokalitách
ověřit aktuální situaci z hlediska hnízdění ťuhýka obecného, koroptve polní a aktuální
situaci z hlediska výskytu plazů (ještěrky obecné, slepýše); v případě potvrzení výskytu
obou druhů ještěrky v prostorech trati řešit záchranné transfery

−

snížit manipulační pásy a plochy v kontaktu s xerofytními stanovišti z důvodu ochrany
teplomilných druhů hmyzu a plazů (okolí Pleteného Újezda)

−

zajistit dostatečný počet propustů pod tratí pro migraci obojživelníků a drobných
savců, zejména v úsecích na náspech a v úseku přes les Milíř v Kladně, ve vztahu
k poloze místních terénních depresí u trati

−

přemostění pravostranného přítoku – meliorační svodnice v km 25,370 navrhnout
analogických parametrech, jako přemostění pramenného úseku Zákolanského potoka
v km 25,938 z důvodu zvýšení migrační prostupnosti (a z hlediska výhodnějšího
průchodu přívalových odtoků)

−

z důvodu ochrany zvěře řešit v rámci výstavby oplocení některých úseků trati zejména
v prostoru Jeneč-Pletený Újezd, případně v rámci sadových úprav (i v tomto úseku)
volit jako určitou bariéru pro vstup zvěře na trať kompaktní výsadby keřů na drážních
pozemcích kolem trati v rámci sadových úprav nového tělesa trati

−

při přípravě území pro výstavbu řešit jen minimální (jednoznačně odůvodněné) kácení
(a prořezávky) v porostech dřevin, výhradně v období vegetačního klidu (listopad –
březen běžného kalendářního roku) , tuto zásadu promítnout do POV stavby

−

podél paty náspu u Pleteného Újezda realizovat výsadbu stromů z důvodu postupného
potlačení negativního dopadu

−

nejdéle ve fázi stavebního řízení předložit komplexní projekt sadových úprav tělesa
trati, který z hlediska počtu sázených dřevin zajistí skutečně účinnou plošnou a funkční
kompenzaci za kácené dřeviny a bude vycházet zejména z následujících zásad :
a) preference skupinových výsadeb stromů a keřů na svazích náspů a kolem trati,
nikoliv alejových prvků, s přihlídnutím k potřebě ochranného pásma elektrické
trakce
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b) preference skupinových výsadeb v prostorech stanic a zastávek
c) druhová skladba bude vycházet ze stanovištních podmínek a bude určena domácími
druhy dřevin s tím, že budou přednostně použity dřeviny vhodné pro vysychavá
stanoviště
d) budou použity zapěstovaní jedinci a bude zajištěna optimální údržba minimálně po
dobu 3 – 5ti let po výsadbě
e) začlenění všech ponechávaných dřevin do sadových úprav
−

zajistit plnohodnotné sadové úpravy okolí trati na základě komplexního projektu
sadových úprav s tím, že je nutno pamatovat i na vytvoření sekundárních xerofytních
biotopů na nové části náspového tělesa a přitom zajistit ochranu trakce trolejového
vedení

−

pro upřesnění prací pro stavbu ověřit aktuální stav území pochůzkou vybraného
zhotovitele za účasti investora s příslušnými orgány ochrany přírody

−

součástí projektu komplexních sadových úprav bude problematika převedení
regionálního biokoridoru RBK 1139 Kožová hora – Dolanský háj a regionálním biokoridoru
RBK 1142 Břevská rákosina – Hostouň (dle ZÚR Středočeského kraje) na základě principu
„minimálních prostorových parametrů“ - min. šířka RBK 20 - 50 m dle typu a principu
prostorových bariér - přípustné přerušení 100 - 200 m dle typu (Realizace skladebných
částí ÚSES, AOPK, 2009); obecně lze požadovat, aby biokoridor nebyl přerušen na délku
větší, než je jeho šířka; za vhodné se považuje sloučit funkci ÚSES s dalšími zájmy a
potřebami v krajině - např. s migrační trasou, revitalizací vodních toků apod.

−

v prostoru křížení s RBK 1139 v km 25.938 řešit kapacitní přemostění včetně migrační
funkce minimálně v navrhovaných parametrech projektu

−

v prostoru křížení s RBK 1142 prověřit možnost realizace nového propustku v km 20.200
jako migračního objektu pro živočichy kategorie C (dle TP 180 Migrační objekty pro
zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, MD 2006)

−

pro překonání toků řešit kapacitní přemostění v navrhovaných parametrech mostu
přes Zákolanský potok, včetně ponechání části prostoru nad břehovou hranou jako
lavici v podmostí

−

v rámci řešení opouštěných úseků trati odstranit jen železniční svršek a stávající úseky
nechat jako enklávy xerofytních společenstev v intenzivně využívané krajině,
s případným využitím jako turistické stezky či cyklostezky územím

−

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodářství

−

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

−

plně respektovat nemovitou kulturní památku železniční stanice - budova nákladového
nádraží Staré Kladno, část Dubí, zapsanou v ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek ČR pod č. rejstř. 33098/2-528

−

z hlediska archeologické památkové péče je celé území dotčené modernizací tratě
považováno za území s archeologickými nálezy, je proto nutné postupovat v souladu s
platnou legislativou (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů); záchranný archeologický výzkum je nutné provést jak v místech
rekonstrukce, tak v nově budovaných úsecích trati
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−

při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií)

−

POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu zemin a štěrku po železnici

−

POV stavby bude respektovat pro transport stavebních materiálů, které nebude možné
přepravit po železnici přístupy k železniční trati mimo souvislou obytnou zástavbu

−

v rámci plánu organizace výstavby (POV):
§ bude uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby
§ bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu
seznámeni s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap
výstavby
§ budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat
celkové objemy skladovaných sypkých materiálů
§ bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
§ bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem ze zařízení
stavenišť
§ budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se
v maximální míře vyhýbaly obytným objektům
§ budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou
zástavbu

−

před zahájením výstavby budou obyvatelé z nejblíže situovaných objektů seznámeni
s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby; jsou-li občané zasažení hlukem
dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento
hluk je příznivější a minimalizuje se tímto riziko vznikajícího stresu a nepohody; bude
ustanovena kontaktní osoba, na kterou by se postižení občané mohli obrátit
s případnými žádostmi a stížnostmi

−

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

−

projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu

−

případné prořezání větví stromů lesním porostu Milíř, zasahujících nad průjezdný profil
výhledově elektrifikované a nadále využívané trati podle ČSN 34 1530, realizovat
v období vegetačního klidu na základě aktuálně vyhodnoceného stavu dřevin, pouze
prostřednictvím odborně způsobilé firmy včetně odborného ošetření řezných ran

−

pro práce na elektrifikaci trati při průchodu lesním porostem Milíř využít pouze
drážních pozemků s tím, že umístění stožárů na uchycení troleje nebude realizováno
v průmětu korun nejbližších silnějších stromů

−

stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7.00 do 21.00 hodin v pracovní dny,
v sobotu a v neděli pouze od 8.00 do 18.00 hodin; hlučné práce budou prováděny
v pracovní dny maximálně v době od 8 do 20 hodin; v době od 7.00 do 8.00 a mezi
20.00 až 21.00 hod. již budou prováděny pouze méně hlučné a přípravné práce

−

v noční době od 21.00 do 7.00 hod. nebudou probíhat hlučné stavební práce

−

stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu se zpracovanou akustickou
studií; při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit
požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě
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nezpůsobí zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů; maximální
hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů a akustické
vlastnosti konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v akustické
studii
−

během výstavby v blízkosti obytných lokalit je třeba dodržovat dostatečně dlouhé
přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost
větrání vnitřních prostor

−

řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště v blízkosti obytné zástavby po dobu
čekání na stavbě musí vypnout motor

−

zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby
bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zemin; dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění
vozovek a průběžnou čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou
záměru; přístupové komunikace na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány,
a to minimálně 1 x denně

−

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn

−

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby
nedocházelo k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i
manipulační zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

−

všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém
stavu a v čistotě

−

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy
s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

−

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat
podle platné legislativy v odpadovém hospodářství v době provádění stavby

−

v rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých
druhů odpadů, vedení podrobné evidence nakládání s odpady a z důvodu minimalizace
ploch záborů odvážet pražce co nejdříve po demontáži na předem určená a
odsouhlasená místa; obdobným způsobem likvidovat i kontaminovanou zeminu.

−

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba

−

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

−

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku
látek škodlivých vodám podle zákona o vodách s vymezením pravomocí a odpovědnosti
jednotlivých dotčených institucí, firem a osob a se zapracováním činností regionálních
záchranných jednotek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním
plánu
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−

pro stavbu v kontaktu s vodními toky bude vypracován a příslušnému orgánu státní
správy předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové
služby)

−

na plochách zařízení stavenišť v zátopovém a inundačním území nebudou skladovány
látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

−

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v
zátopovém a inundačním území odváženy

−

na plochách zařízení staveniště v zátopovém a inundačním území budou stavební
mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy
budou instalovány záchytné plechové nádoby

−

na plochách zařízení staveniště v zátopovém a inundačním území budou stavební
mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou
likvidaci úniků ropných látek

−

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

−

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní
jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recyklační linky provést
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody

−

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu

−

přípravu území, spojenou se skrývkami či terénními úpravami řešit mimo reprodukční
období živočichů, nejdříve ke konci vegetačního období či v období vegetačního klidu
(konec září – konec března běžného kalendářního roku), tuto zásadu promítnout do
POV stavby

−

realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku
mimo prostor trati do biokoridoru

−

pro veškerou techniku, která se bude v prostoru přechodů kolem toků pohybovat,
zajistit bezvadnost stavu techniky z hlediska těsnosti hydraulických a palivových
systémů; dodavatel předloží kontrolní systém stavu a provozu techniky

−

po ukončení stavebních prací ověřit aktuální stav území po výstavbě pochůzkou
zhotovitele stavby za účasti investora s příslušným orgánem ochrany přírody z důvodu
ověření aktuálního stavu po výstavbě jako podklad pro konkretizaci požadavků na
rekultivaci a renaturalizaci území dotčeného zemními a stavebními pracemi po
výstavbě a odstranění
(kompenzaci) ekologických škod, vzniklých nad rámec
dohodnutého rozsahu podmínek před zahájením stavby

−

zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených
lesních porostech

−

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin, invazních druhů nebo alergenních plevelů

−

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

−

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního
měření u vybraných výpočtových bodů
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−

po zahájení provozu provést kontrolní měření vibrací; výběr lokalit pro ověřující měření
bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

−

v rámci údržby tělesa trati sledovat případný vznik ohnisek šíření neofytních invazních
druhů rostlin a včas zajišťovat tlumení takových ohnisek výskytu

Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek v rámci procesu EIA byla některá opatření
z dokumentace upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí
návrhu podmínek pro udělení stanoviska EIA (viz kapitola VII. Návrh stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
Josef Jůza
4. 3. 2012
Připomínky k dokumentaci EIA MZP075 záměru Modernizace trati Praha – Kladno …,
II.etapa
Od modernizace železniční trati Praha – Kladno si slibuji vytvoření předpokladů pro
odlehčení Prahy 6 i některých sídel mezi Prahou a Kladnem od silničního provozu. Tento
přínos i v oblasti vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo převažuje nad zápornými dopady,
jak podle mého názoru dokládá i dokumentace. Proto považuji za potřebné jej uskutečnit
co nejdříve, ovšem nikoli na úkor vyloučení možných záporných dopadů stavby na okolí.
Těm je včetně navržených opatření v oznámení zpravidla věnována pozornost, včetně těch,
které byly opomenuty v Oznámení. Z mých vlastní připomínek byly ty, které se s ohledem
na další vývoj situace nestaly bezpředmětnými, adekvátně vypořádány, přesto považuji za
účelné některé z nich konkretizovat. Přestože v nových částech textu se již operuje s tím,
že došlo ke zprovoznění souběžné rychlostní silnice R6 a obnovení provozu v úseku Jeneček
- Středokluky, v textu zůstávají pasáže, které se o zprovoznění trati 121 zmiňují jako o
připravované akci (str. 25, 37, 177). To vzbuzuje určité pochybnosti o aktuálnosti všech
použitých údajů, domnívám se, že přesto nedochází k významné změně v dopadu na
prostředí a obyvatelstvo.
1. Prostupnost území
S ohledem na záměry, které byly realizovány v méně příznivé podobě oproti projednávané
dokumentaci, požaduji explicitně zahrnout do podmínek kladného stanoviska realizaci
všech železničních mostů, silničních mostů, lávek, přejezdů, přechodů a podchodů, s
kterými dokumentace počítá. Dále:
a) V lokalitě Hostivice - Palouky (u ul.Palouky, kolem km 12.75 ) řešit možnost překonání
trati v místě nynějšího nelegálního přechodu - buď zřízením přechodu, nebo využitím
mostu silnice R6 nad železniční tratí pomocí schodů (z jedné strany existují) a chodníku na
mostě. Uspořádání okolí, kdy ze severu k trati přichází polní cesta, aby spolu s ní
podcházela most rychlostní silnice R6, a z jihu přiléhá k trati obytná zástavba a je k trati
přístup ulicí Palouky a volným koridorem podél R6 v oblasti, kde jinak tvoří bariéru
zástavba a skladové areály, soustředilo pěší provoz napříč trati na toto místo. Přiloženy
fotografie dokládající pěší provoz a celkovou situaci.
b) Podchod v km 14.668 v žst Hostivice vyvést i na severní stranu k ulici K Višňovce.
Aktuálně by jeho hlavním využitím byl přístup k mateřské škole K Višňovce, vzhledem k
nutnosti zacházky ve směru k ul. Za Mlýnem kvůli zastavěnému území jižně od trati by
severní vyústění podchodu a chodník podél trati zkrátily i přístup tímto směrem.
c) Z výčtu mostů a přejezdů vyplývá zrušení přechodu v Novotného ul. kolem km 15.4 (kde
se po dávnější přeměně na pěší přechod v relativně nedávné době ztratily i výstražné kříže
a již nebyly doplněny). V místě by tak vznikl úsek bez možnosti legálního překonání trati o
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délce 700 m, což považuji v intravilánu za nepřijatelné a vedoucí k překonávání tratě
mimo místa k tomu určená. Nedaleko (v km 15.348) je propustek, který i nově má být
proveden železobetonovou kruhovou troubou. Navrhuji zvážit možnost jeho provedení v
průchozím profilu. Přikládám fotografie z lokality.
d) Podchod v km 18.129 v žst Jeneč vyvést i na severní stranu, ačkoli nyní zde zástavba
není. Lze očekávat, že po zprovoznění trati zde mohou vzniknout objekty, po jejichž
dostupnosti krátkou cestou z nástupiště bude poptávka.
e) Z výčtu mostů a přejezdů vyplývá zrušení přejezdu v km 27.0 v Kladně ul U
Masokombinátu, resp. Jutské. Popis k mostu v km 26.45 v Kožovské ulici navozuje dojem,
že je most až v této lokalitě, porovnáním se seznamem přejezdů a mostů však vychází, že
by od km 26.45 vznikl více než kilometrový úsek bez možnosti legálního překonání trati.
Proto je podle mého názoru na místě zde zřídit přechod přes trať.
f) V km 27.729 v žst Kladno by výstup na jih do ulice Za Nádražím usnadnil přístup z
Kročehlav a od nádraží do Kožovského lesa, možnost však závisí na rozložení uzavřených
areálů na této straně trati.
2. Provoz
Na str. 22 a 85 není zcela jasný režim provozu. V úseku Hostivice - Jeneček je oproti úseku
z Ruzyně navíc mj. 32 spěšných vlaků a 62 Os Regio. Předpokládá se tyto vlaky vést od
Zličína, nebo předpokládané Os Regio jsou Hostivice - Rudná? Pro věrohodnost souvisejících
vyhodnocení by bývalo vhodné blíže popsat předpokládaný systém dopravy, z něhož čísla
vycházejí. Vzhledem k tomu, že doprava, která bude státem, kraji a obcemi nakonec
objednána, popřípadě doprava vedená na obchodní riziko dopravců, se od předpokladů
výrazně obvykle značně liší, nepovažuji však za účelné doplnění do dokumentace
požadovat.
3. Formální připomínky k textu
Bude-li s textem dále pracováno, bylo by vhodno opravit Polanský na Dolanský na str. 103,
Houstoň na Hostouň na str. 24, Malé Přípotočno na Malé Přítočno v mapě, zohlednit vývoj
reálií zmíněný v úvodu těchto připomínek.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené písařské chyby budou opraveny v rámci dokumentů pro další stupně přípravy
záměru.
Na základě tohoto vyjádření byla pro minimalizaci vlivů na prostupnost krajiny doplněny
následující podmínky do stanoviska EIA:
- pro minimalizaci vlivů na prostupnost krajiny v lokalitě Hostivice - Palouky (u
ul.Palouky, kolem km 12.75 ) prověřit možnost překonání trati v místě nynějšího
nelegálního přechodu - buď zřízením přechodu, nebo využitím mostu silnice R6 nad
železniční tratí pomocí schodů (z jedné strany existují) a chodníku na mostě; zvážit
možnost provedení propustku v km 15.348 v průchozím profilu; prověřit možnost
provedení přechodu v km cca 27.0; prověřit možnost vyvedení podchodu v km 14.668
v žst Hostivice i na severní stranu k ulici K Višňovce; zvážit možnost vyvedení
podchodu v km 18.129 v žst Jeneč i na severní stranu; v km 27.729 zvážit možnost
realizace výstupu na jih do ulice Za Nádražím
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Středočeský kraj
21. 3. 2012
Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti podle zákona č. 100/2001 Sb.
k záměru „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně II. etapa,
žst. Praha - Ruzyně - Kladno."
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal
dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí výše
uvedeného záměru a ve smyslu § 8 odst. 3) téhož zákona vydává toto vyjádření .
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Modernizace trati Praha - Kladno s
připojením na letiště Ruzyně II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno".
Ing. Miloš Petera
náměstek hejtmana

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání

Hlavní město Praha
26. 3. 2012
Zasíláme Vám vyjádření územního samosprávného celku ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění, záměru „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně
II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno" a současně přikládáme vyjádření HMP k
uvedenému záměru.
Hlavní město Praha nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Z dopravního hlediska doporučujeme, aby v další fázi projektové přípravy záměru byly
nároky na rozsah silniční staveništní dopravy orientačně specifikovány.
Předmětný záměr II. etapy je třeba koordinovat s její I. etapou na pražském území.
Radek Lohynský
radní hl. m. Prahy

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku byla stanovena podmínka návrhu stanoviska EIA:
- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
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hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví;
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat
s dotčenými obcemi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování
faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

Městská část Praha 6
29. 3. 2012
Originál vyjádření Městské části Praha 6 k dokumentaci vlivů záměru „Modernizace trati
Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno",
na životní prostředí. Vyjádření bylo schváleno usnesením Rady m.č. Praha 6 č. 1307/12 dne
28. března 2012.
Vyjádření městské části Praha 6
podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 93/2004 Sb. k dokumentaci vlivů na životní prostředí
k záměru
" Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha
- Ruzyně - Kladno "
Identifikační údaje:
Název stavby: Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa,
žst. Praha - Ruzyně - Kladno
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty s.o., Sokolovská 1955/278
Záměrem II. etapy modernizace Buštěhradské dráhy (žel. trať č. 120 Praha - Kladno) je
rekonstrukce stávající jednokolejné trati a její náhrada tratí dvojkolejnou,
elektrifikovanou. V cca 60 % délky rekonstruovaného úseku sleduje novostavba stopu
stávající trati, ve 40 % délky dochází k částečné změně stopy (rektifikace některých
traťových úseků). Opuštěné traťové úseky budou rekultivovány. Součástí stavby je i
modernizace nádražních objektů a náhrada úrovňových křížení za mimoúrovňová. V
odůvodněných úsecích budou instalovány protihlukové stěny.
Na území Městské části Prahy 6 se nachází část stavby v úseku dvanáctého km - směr
Hostivice.
Trať bude po modernizaci sloužit výhradně osobní dopravě a bude zapojena do systému
Pražské integrované dopravy (PID).
MČ Praha 6 se k záměru vyjadřovala v rámci zjišťovacího řízení v roce 2005.
Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru
„Modernizace trati Praha — Kladno s připojením na letiště Ruzyně — I. etapa" (v rozsahu
žst. Praha Bubny, km -0,190 - žst. Praha Ruzyně, km 12,380 včetně) bylo vydáno
Ministerstvem životního prostředí dne 26. ledna 2009 pod čj.: CÝXf/ENV/09 s prodloužením
platnosti do 26. ledna 2016.
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Městská část Praha 6
souhlasí
s dokumentací vlivů na životní prostředí k záměru a s realizací záměru za splnění
následujících podmínek:
Z hlediska územního rozvoje.
Dle Dokumentace řešení II. etapy vychází z předpokladu podmíněnosti na realizaci I.etapy,
obě etapy na sebe bezprostředně navazují a II. etapa může být zprovozněna nejdříve
současně s první etapou stavby. Etapy jsou též vzájemně provázány i v technologické
rovině.
Předložený záměr prochází územím městské části Praha 6 pouze v délce cca 1 km, který
vede z nádraží Stará Ruzyně západním směrem. II. etapa začíná cca v místě křížení žel.
trati s tělesem Silničního okruhu kolem Prahy (stavba č. 517). Zastavěného území města se
tak nedotýká, s výjimkou technologického parku v Ruzyni (býv. Uhelné sklady). Dopady ze
stavby a následného provozu tak zatíží prakticky výhradně území Středočeského kraje.
Záměr je předložen v jedno variantním řešení.
Městská část Praha 6 dlouhodobě podporuje modernizaci trati Praha Kladno, v rámci
urychlení modernizace trati Praha - Kladno připouští přednostně výstavbu úseku Kladno Veleslavín - s odbočkou na Letiště, a to za podmínek stanovených EIA a memorandem deklarace ze dne 29. 4. 2008. Z hlediska územního rozvoje po posouzení posuzované
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí s realizací záměru souhlasíme.
Z hlediska dopravy a životního prostředí
V rámci stavby může dojít k souběhu se stavbou nové letištní dráhy RWY 06R/24L, příp. se
stavbou č. 518 Silničního okruhu kolem Prahy. Realizační termíny jmenovaných staveb
nejsou v této chvíli známy.
V průběhu stavby dojde ke značnému přesunu hmot, z velké části nebezpečného odpadu
(kontaminace ropnými produkty). Kromě kameniva se znečištění dehtovými produkty týká i
vytěžených dřevěných pražců. Požadujeme v rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky
pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, vedení podrobné evidence
nakládání s odpady a z důvodu minimalizace ploch záborů odvážet pražce ihned po
demontáži na předem určená a odsouhlasená místa. Obdobným způsobem likvidovat i
kontaminovanou zeminu.
Trasy staveništní dopravy by měly v této etapě využívat silniční síť středočeského kraje a
území hl. města se nedotknou. Klíčový podíl transportu hmot je předpokládán po železnici.
Druhým prvkem trvalé ekologické zátěže jsou dopady z provozu železnice na nejbližší
okolí. Moderní technologie výstavby žel. tratí (i konstrukce vozidel) sice dokáží provozní
hluk i vibrace minimalizovat, dojde ale k podstatnému navýšení frekvence spojů a provozní
rychlosti. Je proto třeba klást důraz na pravidelnou údržbu trati a eliminaci všech závad,
které mohou hlukovou kulisu při průjezdu vlaků navýšit. Tam, kde normové hodnoty
přípustného hluku nebylo možné dodržet, jsou navrženy protihlukové stěny.
Modernizace trati si také vyžádá trvalý zábor ZPF a kácení dřevin , převážně mimo území
Městské části Praha 6.
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Odbor dopravy a životního prostředí požaduje splnění všech doporučení uvedených v
kapitole D 4 - opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů.
Vliv této stavby na životní prostředí (se zřetelem na území hl. města) je ale nezbytné
chápat komplexně a v širších souvislostech. Negativní dopady z provozu frekventované
železniční trati budou plně kompenzovány snížením intenzity autobusové a dílem i
automobilové dopravy z Kladna a přilehlé oblasti na území hl. města (městské části) a
převedením přepravních nároků na elektrickou trakci. V příčinné souvislosti s modernizací
železnice dojde i k dalším krokům, které v konečném důsledku zlepší životní prostředí a
kvalitu života v dotčeném území. Sem patří nejen postupná revitalizace zanedbaných
nádražních a zastávkových objektů, ale i potenciální snížení nehodovosti nahrazením
úrovňových přejezdů mimoúrovňovými kříženími.
Závěrem lze opakovat, že II. etapa modernizace žel. trati Praha - Kladno se přímo
nedotýká (stavebně) území hl. města a nevyvolává tak přímé dopady na městskou část.
Naopak, po dokončení stavby a jejím zařazení do integrovaného systému hromadné
dopravy příznivě ovlivní dopravní situaci na území městské části, zejména uvolněním
Evropské třídy a jejího okolí od předimenzované regionální autobusové dopravy. Ve vazbě
na zavedení Zóny placeného stání lze rovněž očekávat i výrazné snížení podílu
mimopražské automobilové dopravy. Tyto skutečnosti přispívají ke snížení emisní zátěže v
území a jsou tak rovněž ekologickým pozitivem, ke kterému v příčinné souvislosti s
modernizací žel. trati Praha -Kladno dojde.
Odbor dopravy a životního prostředí po posouzení Dokumentace záměru Modernizace trati
Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno z
hlediska dopravy a dopadů na životní prostředí souhlasí s jeho realizací.
Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko městské části k územnímu řízení.
Bc. Jan Záruba,
Zástupce starostky Městské části Praha 6

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku byla stanovena podmínka návrhu stanoviska EIA:
- v rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů, vedení podrobné evidence nakládání s odpady a z důvodu
minimalizace ploch záborů odvážet pražce co nejdříve po demontáži na předem určená
a odsouhlasená místa; obdobným způsobem likvidovat i kontaminovanou zeminu.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Hygienická stanice hlavního města Prahy
14. 3. 2012
Posuzování vlivů na životní prostředí podle č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004Sb. – záměr „Modernizace trati Praha
– Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno“
Dopisem ze dne 22. 2. 2012 (doručeným dne 27. 2. 2012), jste požádali Hygienickou stanici
hl. m. Prahy (dále jen HS HMP) o vyjádření ke zveřejnění dokumentace vlivů na životní
prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů – záměru „Modernizace trati Praha – Kladno
s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno“.
Předložené oznámení záměru zpracoval RNDr. Tomáš Bajer CSc., ECO-ENVI CONSULT,
Sladkovského 111, 506 01 Jičín, hlukovou studii provedl Ing. Libor Ládyš, EKOLAGROUP s.
r. o., Praha, posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracovala Ing. Dana Potužníková a
rozptylová studie byla zpracována Ing. Martinem Šárou, ENVI-COM, Slatiňany.
HSHMP prostudovala předloženou dokumentaci EIA z hlediska chráněných zájmů.
Dokumentace předkládá záměr modernizace trati Praha – Kladno. Stavba II. etapy začíná v
12,052km. Tento bod se nachází prakticky pod přemostěním zmíněné železniční trati částí
SOKP 516. Část spadající do kompetence HSHMP (tzn. od kilometru 12,052 k hranicím hl.
m. Prahy) prochází územím, které je ovlivněno provozem letiště Praha – Ruzyně a
nenachází se v něm z hlediska HSHMP žádné chráněné objekty.
Předložené oznámení je z hlediska námi chráněných zájmů zpracováno v dostatečném
rozsahu je akceptovatelné za následující podmínky:
•

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, která bezprostředně navazuje na I.
Etapu a jednotlivé etapy jsou na sobě závislé z hlediska provozního a organizačního,
měly by být v územním řízení k povolení stavby vyřešeny požadavky na ochranu
veřejného zdraví v celém rozsahu projektu, tzn. v I. i II. etapě.

Ing. Jiří Kneidl
vedoucí oddělení územního plánu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky na ochranu veřejného zdraví v rámci procesu dle zák. č. 100/2001 Sb. pro I.
etapu byly vyřešeny předchozím procesem EIA. Požadavky pro II. etapu jsou řešeny tímto
procesem EIA. Obě etapy záměru jsou během přípravy detailně koordinovány. V rámci
územního řízení budou vlivy na veřejné zdraví dále upřesněny např. ve formě podrobných
akustických studií, akustických studií pro etapu výstavby a pod. Uvedené upřesnění bude
odpovídat rozsahu stavby, na jakou bude o územní řízení provedeno.
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Město Hostivice – odbor životního prostředí
19. 3. 2012
Výpis z usnesení Rady města Hostivice č. 6/2012, bod č. RM-6/2012-4
Rada města Hostivice schvaluje následující vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivů na
životní prostředí záměru „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně –
II. etapa žst. Praha – Ruzyně – Kladno“:
„Město Hostivice souhlasí s realizací stavby záměru „Modernizace trati Praha – Kladno
s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa žst. Praha – Ruzyně – Kladno“ s těmito
připomínkami:
- podmínkou realizace je, aby bylo obnoveno propojení tratí Litovice – Jeneč v Jenečku,
které umožní vedení nákladních vlaků z Litovice do Jenče bez zajíždění do stanice
Hostivice,
- bližší připomínky k řešení projektu budou uplatněny při projednávání dalších stupňů
projektové dokumentace.“
Renata Ciprysová
pověřená vedením OŽP

Stanovisko zpracovatele posudku:
Obnovení propojení tratí Litovice – Jeneč v Jenečku není předmětem projednáívaného
záměru. Avšek pro minimalizaci vlivů na životní prostředí je k tomuto požadavku stanovena
následující podmínka stanoviska EIA:
- v rámci další přípravy záměru prověřit možnost obnovení propojení tratí Litovice –
Jeneč v Jenečku, které umožní vedení nákladních vlaků z Litovice do Jenče bez
zajíždění do stanice Hostivice

MŽP – odbor odpadů
27. 3. 2012
"Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha Ruzyně – Kladno" - rozeslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Odbor odpadů neuplatňuje k dokumentaci k záměru "Modernizace trati Praha – Kladno s
připojením na letiště Ruzyně – II . etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno" žádné připomínky.
Ing. Jaromír Manhart
zástupce ředitele a vedoucí oddělení odboru odpadů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
29. 3. 2012
Středočesky kraj, Hlavní město Praha - „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením
na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa" - písemné vyjádření vydané v souladu s § 32
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
Dne 27. 2. 2012 jsme obdrželi Váš dopis č.j. 10522/ENV/12 ze dne 22. 2. 2012 ve věci
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon) - „Modernizace trati
Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa", se žádostí o zaslání
písemného vyjádření k dokumentaci.
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II.
etapa", žst. Praha - Ruzyně - Kladno, zhotovila firma ECO-ENVI-CONSULT, Sladkovského
111, 506 01 Jičín; oprávněná osoba: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Šafaříkova 436, Pardubice.
Datum zpracování leden 2012.
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů - legislativní rámec:
•

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici
na webových stránkách Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) www.npu.cz v rubrice MonumNet.

•

Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Popis záměru:
Kraj: Středočeský kraj, Hlavní město Praha
Obec: Praha, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd, Pavlov, Dolany, Malé Přítočno,
Újezd, Velké Přítočno

Pletený

Katastrální území: Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč u Prahy, Červený Újezd, Pavlov u
Unhoště, Dolany u Kladna, Malé Přítočno, Unhošť, Pletený Újezd, Velké Přítočnou,
Kročehlavy, Kladno, Rozdělov
Trať má propojit okraj hl. m. Prahy a Letiště Praha - Ruzyně s největším městem
Středočeského kraje - Kladnem. Celková délka modernizované trati Praha - Ruzyně Kladno včetně přeložek činí 19.703 km dvoukolejné trati, v nezbytném rozsahu budou
upravovány též napojení na návazné traťové úseky.
Jedná se o liniovou stavbu, konkrétně o úsek v tělese stávající železniční trati s malými
odchylkami od původního tahu v několika lokalitách (Jeneč a malé Přítočno). Záměr
funkčně přímo navazuje na záměr „Rychlodráha Praha - letiště Praha Ruzyně - Kladno, I.
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etapa". V rámci trati budou provedeny úpravy jako - elektrifikace, zdvojkolejnění trati,
peronizace nástupišť, změna zabezpečení trati, automatizace provozu, má dojít ke změně
počtu zastávek, rozšíření nádraží a zastávek a také ke zrychlení trati směrovými úpravami,
zejména ve dvou místech (Jeneč, Malé Přítočno).
Převážně se jedná o demolice drážních objektů - stavědel, drážních domků, skladů, WC,
přístřešků, ramp, trafostanice apod.
Připomínky k posuzovanému záměru:
V území města Kladna upozorňujeme na nemovitou kulturní památku železniční stanice budova nákladového nádraží Staré Kladno, část Dubí, zapsanou v ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek ČR pod č. rejstř. 33098/2-528, kterou při modernizaci
posuzovaného záměru „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno" na životní prostředí, požadujeme plně
respektovat.
Ad. odst.) Architektonické a historické památky, archeologická naleziště
Dále požadujeme doplnit do této kapitoly následující odstavec:
Z hlediska archeologické památkové péče je celé území dotčené modernizací tratě
považováno za území s archeologickými nálezy, je proto nutné postupovat v souladu s
platnou legislativou (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů). Upozorňujeme, že záchranný archeologický výzkum je nutné provést
jak v místech rekonstrukce, tak v nově budovaných úsecích trati.
Z hlediska zájmu státní památkové péče nemáme k záměru dokumentace vlivů záměru
„Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha Ruzyně - Kladno " na životní prostředí další zásadní připomínky.
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
- plně respektovat nemovitou kulturní památku železniční stanice - budova
nákladového nádraží Staré Kladno, část Dubí, zapsanou v ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek ČR pod č. rejstř. 33098/2-528
- z hlediska archeologické památkové péče je celé území dotčené modernizací tratě
považováno za území s archeologickými nálezy, je proto nutné postupovat v souladu s
platnou legislativou (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů); záchranný archeologický výzkum je nutné provést jak v místech
rekonstrukce, tak v nově budovaných úsecích trati

ČIŽP OI Praha
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26. 3. 2012
Věc: Rozeslání dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Praha - Kladno s
připojením na letiště Ruzyně II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno“ na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, IČ: 709 94 234. Záměr patří do
kategorie I/9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací
I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“. Kód záměru je MZP075.
Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k
dokumentaci. K ní vydáváme následující komplexní stanovisko:
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, nemáme
k předložené dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: Bäumeltová
Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
v platném a účinném znění, nemáme k předloženému oznámení záměru připomínky.
Vyřizuje: Holubička
Oddělení ochrany vody:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: Ing. Šantová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném
znění, máme k předložené dokumentaci zásadní připomínky. V dokumentaci je zmíněn
zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých zvláště chráněných druhů,
což je dle ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb., zakázáno. Z tohoto důvodu je nutno pro tento
zásah požádat orgán ochrany přírody o příslušnou výjimku (vydává KUSK). Významný a
kolizní je zásah do větrolamu u zastávky v Pavlově. Tento zásah je kolizní jak z hlediska
dendrologického, tak z hlediska zoologického – hnízdní nika drobných pěvců v otevřené
krajině. V dokumentaci je na str. 190 uvedeno, že také z hlediska krajinného rázu lze
očekávat nepříznivé zhoršení vizuálních vjemů v prostoru zastávky Pavlov v případě
výrazného zásahu do větrolamů. ČIŽP požaduje z výše uvedených důvodů do předmětného
větrolamu nezasahovat. Dále požadujeme zachovat plochy zářezů, porosty sadů a
některých xerofytních enkláv u Pleteného Újezdu, kompaktní skupiny dřevin severně od
Malého Přítočna a minimalizovat zásah do lesního porostu mezi přejezdem silnice KladnoBeroun a západním zhlavím zst. Kladno hl. nádraží. U nových náspů v lesním porostu v
Kladně dořešit usměrnění pohybu větších savců přes trať.
Nejdéle ve fázi stavebního řízení bude zpracován komplexní projekt sadových úprav, kde
je nutno pamatovat na vytvoření sekundárních xerofytních biotopů na nové části náspového
tělesa.
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Vyřizuje: Venclová
Oddělení ochrany lesa:
Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších, nemáme k posuzované dokumentaci o hodnocení vlivů na
životní prostředí žádné připomínky.
Vyřizuje: Tomec
Závěr:
ČIŽP OI Praha má k předložené dokumentaci zásadní připomínky ze strany ochrany
přírody, které požadujeme zohlednit při vydávání stanoviska k záměru.
Ing. Miroslav Mareš
vedoucí oddělení integrace
ČIŽP OI Praha

Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska EIA jsou k těmto požadavkům stanoveny následující podmínky:
- v dalším stupni projektové dokumentace upřednostnit takové řešení, které nebude
zasahovat do větrolamů v Pavlově i za cenu dílčích zásahů do prostoru zastávky Pavlov;
v případě jednoznačného prokázání nutnosti zásahu do těchto prvků realizovat
náhradní zalesnění doplněním těchto prvků minimálně v ekvivalentu zasažené plochy,
v tomto kontextu počítat s výkupem pozemků pro uplatnění náhradního zalesnění
- zachovat plochy zářezů, porosty sadů a některých xerofytních enkláv u Pleteného
Újezdu, kompaktní skupiny dřevin severně od Malého Přítočna; případný jednoznačně
odůvodněný zásah omezit na technologicky nezbytné minimum; minimalizovat zásah
do lesního porostu mezi přejezdem silnice Kladno-Beroun a západním zhlavím zst.
Kladno hl. nádraží; u nových náspů v lesním porostu v Kladně dořešit usměrnění
pohybu větších savců přes trať
- zajistit komplexní projekt sadových úprav, který zajistí skutečnou kompenzaci za
kácené dřeviny a který bude pamatovat na vytvoření sekundárních xerofytních biotopů
na nové části náspového tělesa
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
22. 2. 2012
Vyjádření k dokumentaci záměru „ Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na
letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha – Ruzyně – Kladno “ dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený
orgán k dokumentaci výše uvedenému záměru ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001
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Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), sděluje následující stanovisko:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, jako orgán ochrany přírody kompetentní dle ustanovení § 77a zákona nemá z
hlediska kompetence ke zvláště chráněným územím k předložené dokumentaci záměru
žádné připomínky.
Dokumentací řešený záměr se týká modernizace a zkapacitnění (zdvoukolejnění) části
železniční trati Praha Ruzyně – Kladno Ostrovec v rozmezí traťového kilometru 12,052 –
4,000 (včetně železničních stanic a napojení na stávající trati). Popsaný záměr je v kolizi
se dvěma skladebnými prvky regionálního územního systému ekologické stability, a to
konkrétně s regionálním biokoridorem RBK 1139 Kožová hora – Dolanský háj a regionálním
biokoridorem RBK 1142 Břevská rákosina – Hostouň (vymezenými schválenými zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje), v souladu s naším stanoviskem č.j. 15491419/05/OŽP-Kor z 10.2.2005, požadujeme do Posudku posuzovaného záměru zahrnout
konkrétní řešení zajištění prostupnosti uvedených regionálních biokoridorů v předepsaných
parametrech. Důvodem je významná fragmentace okolní krajiny s velmi omezenými
migračními možnostmi.
K dokumentaci přiloženým biologickým průzkumem byl prokázán výskyt zvláště chráněných
druhů živočichů, v tomto bodě zůstává v platnosti naše stanovisko č.j. 1549-1419/05/OŽPKor z 10.2.2005 a zároveň požadujeme dodržení navržených zmírňujících opatření
plynoucích ze závěrů posouzení vlivů předloženého záměru na faunu, obsažených na straně
182 – 183 projednávané dokumentace záměru.
Z pohledu kompetencí stanovených krajskému úřadu §77a odst. 4, písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., tedy ve vztahu k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem, bylo již
pod č.j. 134400/2010/KUSK ze dne 9.9.2010 vydáno stanovisko, jímž byl významný vliv
předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen EVL) nebo ptačích oblastí,
stanovených příslušnými vládními nařízeními, vyloučen. Citované stanovisko zůstává
nadále v platnosti. Jako potenciálně ovlivnitelná připadá v úvahu pouze EVL CZ 0213016
Zákolanský potok, která se nachází vzdušnou čarou cca. 1,8 km proti proudu Dobrovízského
potoka (v jeho pramenné oblasti), který se po cca 1,2 km, přes průtočnou vodní nádrž,
vlévá do potoka Zákolanského. Pro vyloučení vlivu hovoří skutečnost, že projednávaný
záměr je od jmenované EVL oddělen dálničním tělesem dálnice R6 a navíc z titulu záměru
nelze předpokládat vznik odpadních vod příp. vypouštěných do Dobrovízského potoka s
následným vlivem na kvalitu vody v potoce Zákolanském. Z titulu předmětu ochrany EVL
Zákolanský potok (kterým je především populace raka kamenáče vázaná na vodní
prostředí) je další platnost citovaného stanoviska oprávněná.
Z hlediska zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V dokumentaci nebyly shledány žádné
závažné nedostatky a k plánovanému záměru nemáme námitek.
Upozorňujeme, že původce odpadů může dle §16 odst. 3 zákona nakládat s odpady
kategorie N, pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy.
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Pouze připomínáme, že jednou z povinností původců odpadů dle §16 odst.1 písm.b) zákona
je u vznikajících odpadů zajistit přednostní využití v souladu s §11 zákona o odpadech.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
vz. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření byly stanoveny následující podmínky stanoviska EIA:
- součástí projektu komplexních sadových úprav bude problematika převedení
regionálního biokoridoru RBK 1139 Kožová hora – Dolanský háj a regionálním
biokoridoru RBK 1142 Břevská rákosina – Hostouň (dle ZÚR Středočeského kraje) na
základě principu „minimálních prostorových parametrů“ - min. šířka RBK 20 - 50 m dle
typu a principu prostorových bariér - přípustné přerušení 100 - 200 m dle typu
(Realizace skladebných částí ÚSES, AOPK, 2009); obecně lze požadovat, aby biokoridor
nebyl přerušen na délku větší, než je jeho šířka; za vhodné se považuje sloučit funkci
ÚSES s dalšími zájmy a potřebami v krajině - např. s migrační trasou, revitalizací
vodních toků apod.
- v prostoru křížení s RBK 1139 v km 25.938 řešit kapacitní přemostění včetně migrační
funkce minimálně v navrhovaných parametrech projektu
- v prostoru křížení s RBK 1142 prověřit možnost realizace nového propustku v km
20.200 jako migračního objektu pro živočichy kategorie C (dle TP 180 Migrační objekty
pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, MD 2006)
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
28. 3. 2012
Vyjádření odboru životního prostředí k dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
Věc: Modernizace trati Praha – Kladno a připojení na letiště Ruzyně – II.etapa, žst.
Praha – Ruzyně – Kladno
Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):
Vodoprávní úřad nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí připomínky.
Vyřizuje: Ing. Koubková
Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů):
Orgán ochrany přírody nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí připomínky.
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Vyřizuje: Mgr. Jíchová
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů):
Orgán odpadového hospodářství nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí připomínky.
Vyřizuje: Ing. Jansa
Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů):
MěÚ Černošice není k výše uvažovanému záměru dotčeným orgánem.
Vyřizuje: Ing. Blažková
Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů):
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí připomínek.
Vyřizuje: Fiala
Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších
předpisů):
Bez připomínek.
Vyřizuje: Ing. Krejčík
Orgán státní správy myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů):
Bez připomínek.
Vyřizuje: Semerád
Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
JUDr. Markéta Fialová
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

MŽP – odbor ochrany ovzduší
21. 3. 2012
"Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha Ruzyně – Kladno" - rozeslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
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K předložené dokumentaci Vám z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme následující
informace.
Předmětem záměru je modernizace železniční trati Praha – Kladno s připojením na letiště
Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno. Záměr je navržen a vyhodnocen v jedné
variantě.
Stávající imisní pozadí je vyhodnoceno na základě údajů z databáze ISKO a dále na základě
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Upozorňujeme, že s ohledem na
možné odchylky způsobené modelováním jsou OZKO ministerstvem životního prostředí
vymezovány na úrovni jednotlivých stavebních úřadů, nikoliv na území čtverců 1x1km. Z
dostupných údajů vyplývá, že na částech dotčeného území dochází k překračování denních,
místy i ročních koncentrací PM10.
Trať bude plně elektrifikovaná a její provoz tedy není primárně zdrojem látek
znečišťujících ovzduší. Čistota ovzduší v okolí železniční trati však bude ovlivněna emisemi
znečišťujících látek z činností během její modernizace . Nejvýznamnějšími zdroji
znečištění ovzduší v etapě výstavby, a to zejména z hlediska produkovaných emisí PM10,
budou především recyklační základny štěrku. Za hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší lze
považovat dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během
výstavby - skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů.
Příspěvky záměru v etapě výstavby ve vztahu k ročním koncentracím NO2 se pohybují u
nejbližší obytné zástavby maximálně do 0,05 ug.m-3, k max. hodinovým koncentracím NO2
přispěje záměr nejvýše 1,1 ug.m-3. Příspěvky k roční koncentraci PM10 dosahují u zástavby
max. 0,06 ug.m-3 a k 24hod koncentraci pak do 2,3 ug.m-3.
Záměr považujeme z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší za akceptovatelný za předpokladu
realizace všech opatření omezujících emise znečišťujících látek a resuspenzi tak, jak jsou
formulována v kapitolách D.I.2 a D.IV předložené dokumentace.
K dokumentaci nemáme z pohledu ochrany ovzduší žádné zásadní připomínky .
Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Povodí Vltavy
4. 4. 2012
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha-Ruzyně - Kladno" na životní
prostředí
- vyjádření správce povodí
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Dopisem Ministerstva životního prostředí zn. 10522/ENV/12 ze dne 22.2.2012 nám bylo
oznámeno zveřejnění dokumentace vlivů záměru stavby „Modernizace trati Praha - Kladno
s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha-Ruzyně - Kladno" na životní prostředí
dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (informace o zveřejnění dokumentace byla na úřední desku Hlavního
města Prahy umístěna dne 5.3.2012). Dokumentace byla zpracována v lednu 2012
společností ECO-ENVI-CONSULT, Sladkovského 111, Jičín, držitelem odborné způsobilosti je
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Záměr „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst.
Praha-Ruzyně
- Kladno" navazuje na I. etapu této stavby - úsek „Praha Masarykovo nádraží - žst. Praha
Ruzyně" a je součástí železniční trati č. 120 Praha - Kladno - Chomutov a trati č. 093
Kladno - Kralupy nad Vltavou. Stavba začíná dle průběžného staničení v km 12,052 a končí
v km 31,755 (příp. v km 4,000 staničení trati Kladno - Kralupy nad Vltavou), délka
upravovaných úseků, včetně přeložek, je 19,703 km.
Součástí záměru je zdvoukolejnění stávající trati, její nové přeložení v celkové délce 6,660
km, návrh nových železničních zastávek Hostivice Jeneček, Pletený Újezd a v nové poloze
zastávky Malé Přítočno, přeložky komunikací a inženýrských sítí atd. Opuštěné těleso
železnice bude po snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože ohumusováno a
oseto.
Realizací záměru nedojde k významnějšímu navýšení množství sváděných srážkových z
tělesa železnice. Odvodnění tělesa železnice je navrženo otevřenými zpevněnými příkopy,
trativody a patními dreny. Jejich vyústění je navrženo do vodních toků, odvodňovacích
zařízení (propustků) nebo na volný terén. Trativody jsou navrženy z plastových trubek (DN
160) uložených v trativodní rýze. Šachty budou na trativodech osazeny ve vzdálenostech
max. po 50 m, konečné šachty před vyústěním trativodů budou vždy vybaveny kalovým
prostorem. Část srážkových vod z tělesa železnice a odvodnění železničních stanic
Hostivice a Kladno - město je navrženo vyústit do kanalizace.
Během výstavby budou splaškové vody vznikat v areálech stavebních firem a u dočasných
stavenišť u tělesa trati budou osazena chemická WC. Technologické odpadní vody nebudou
v rámci záměru vznikat.
Záměr se dotýká drobného vodního toku Zákolanský potok (IDVT 10100167), který je ve
správě Povodí Vltavy, státní podnik, v říčním km cca 28,7 stavbou mostního objektu (SO
05-30-06) na přeložce železniční trati v novém km 25,938 stavby.
Jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy na základě
ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, máme k posuzované dokumentaci následující
připomínky:
1. Kapitola D.I.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" bod „Vlivy na charakter
odvodnění
oblasti"
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• Srážkové vody ze železničních zastávek budou sváděny do oddílné dešťové
kanalizace, případně do jednotné kanalizace.
• Kde je to technicky možné, upřednostňovat vsakování srážkových vod před jejich
odváděním do vodních toků dle požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona.
• Odvodnění tělesa trati musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na
přilehlých pozemcích.
2. Kapitola D.1.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" bod „Vlivy na vodní toky"
• Stavby mostních objektů a propustků na vodních tocích budou projektovány v
souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů" a ČSN 75 2130 „Křížení a
souběhy toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením".
3. Kapitola D.1.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" bod „Vlivy na podzemní vody"
• Bude navržen monitoring množství podzemních vod před výstavbou, během
výstavby a po ukončení výstavby.
4. Kapitola D.1.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" podbod „Rekonstrukce mostů a
propustků v kontaktu s vodními toky"
• Navržená doporučení rozšířit i na inundační území vodních toků (v současné době
není v daném území stanoveno žádné záplavové území vodního toku).
5. Povodí Vltavy, státní podnik, bude předložena k vyjádření dokumentace pro územní
řízení, která bude obsahovat:
• Stručnou technickou zprávu s navrženým řešením mostů, propustků přes vodní toky
a odvodnění stavby.
• Přehlednou situaci se zakreslenými místy vyústění srážkových vod do vodních
toků.
Ing. Michal Krátký
vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod

Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným požadavkům byly stanoveny následující podmínjky do stanoviska EIA:
−

srážkové vody ze železničních zastávek budou sváděny do oddílné dešťové
kanalizace, případně do jednotné kanalizace

−

kde je to technicky možné, upřednostňovat vsakování srážkových vod před
jejich odváděním do vodních toků dle požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního
zákona

−

odvodnění tělesa trati musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na
přilehlých pozemcích

−

Stavby mostních objektů a propustků na vodních tocích budou projektovány v
souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů" a ČSN 75 2130 „Křížení
a souběhy toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením"
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−

DÚR bude mj. obsahovat Stručnou technickou zprávu s navrženým řešením
mostů, propustků přes vodní toky a odvodnění stavby a Přehlednou situaci se
zakreslenými místy vyústění srážkových vod do vodních toků

−

v rámci další projektové přípravy záměru bude provedena pasportizace zdrojů
podzemní vody (studní, vrtů apod.) pro vyhodnocení možných vlivů stavby na
tyto objekty, a to především z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody

−

součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality
podzemních vod před výstavbou, během výstavby a po ukončení výstavby na
základě pravidelných odběrů z okolních vrtů a studní, rozsah analýz, četnost
odběrů a výběr monitorovacích míst konzultovat s příslušnými vodoprávními
úřady

−

na plochách zařízení stavenišť v zátopovém a inundačním území nebudou
skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

−

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch
stavenišť v zátopovém a inundačním území odváženy

−

na plochách zařízení staveniště v zátopovém a inundačním území budou
stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními
mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby

−

na plochách zařízení staveniště v zátopovém a inundačním území budou
stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků
pro případnou likvidaci úniků ropných látek

Magistrát hlavního města Prahy – odbor ochrany prostředí
29. 3. 2012
Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu státní správy dle § 8 odst. 2, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon), k dokumentaci
připravovaného záměru
Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha Ruzyně - Kladno
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle
zákona ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Ing. Smejtek
Bez připomínek.
2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Ing. Výborný
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
3. Z hlediska nakládání s odpady: Mgr. Wagner
Bez připomínek.
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4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Šipanová
Předložená dokumentace se týká záměru II. etapy modernizace železniční trati Praha –
Kladno – Ostrovec v celkové délce 19,703 km, která je součástí železničních trati č. 120
Praha – Kladno – Chomutov a trati č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Jedná se o
rekonstrukci železničního spodku a svršku pro rychlost do 120 km/hod, zdvoukolejnění
trati, přeložky trati a rušení stávajících traťových úseků včetně kolejišť žst. Jeneč a žst.
Unhošť, vybudování nástupišť v žst. Hostivice, Kladno, Jeneč a Kladno město, rekonstrukci
úrovňových nástupišť, zřízení nových nástupišť v zastávkách Hostivice, Jeneček, Pavlov,
Malé Přítočno, Pletený Újezd a Kladno - Ostrovec, nahrazení přejezdů mimoúrovňovým
křížením, rekonstrukci úrovňových přejezdů. Součástí stavby mají být úpravy místních
komunikací vyvolané novým uspořádáním železniční tratě, úpravy silnic II. a III. třídy
(zejména Jeneč a Kladno), rekonstrukce mostů a propustků, úpravy přístupových cest,
sadové úpravy a kácení zeleně a výstavba podchodů pro mimoúrovňový přístup na
nástupiště v žel.stanicích a zastávkách. Stavba navazuje na první etapu stavby (úsek Praha
Masarykovo nádraží – žst. Praha Ruzyně, s připojením na letiště).
Realizací předloženého záměru nevznikne žádný nový technologický zdroj znečišťování
ovzduší.
Předpokládaný termín zahájení II.etapy výstavby je v roce 2013, dokončení se předpokládá
v roce 2019.
V rámci posuzovaného záměru je předloženo pouze jednovariantní řešení.
Pro potřeby oznámení záměru byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí vliv
záměru na kvalitu ovzduší z hlediska dvou znečišťujících látek - suspendovaných částic
frakce PM10 a oxidu dusičitého (NO2). Výpočet imisních příspěvků byl proveden pro období
výstavby ve čtyřech výpočtových čtvercových sítích po 1681 výpočtových bodech a pro tři
nejbližší objekty obytné zástavby, které jsou nejblíže uvažovanému záměru (body mimo
výpočtovou síť). Výpočtové sítě byly zvoleny v místech, kde bude provozováno recyklační
zařízení.
Území hl. města Prahy se nachází nejblíže k výpočtové oblasti I, tj. v obci Hostivice, ležící
v těsné blízkosti hlavního města Prahy. Z hodnocení imisního pozadí v této oblasti vyplývá,
že zde nedochází k překračování platných imisních limitů. Podle výsledků modelu ATEM aktualizace 2010, které má zdejší úřad k dispozici, se v okolí železniční trati (záměru)
procházející územím Prahy 6 směrem k hranici Středočeského kraje vyskytují imisní
koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.
V rámci II. etapy výstavby lze očekávat bodové, liniové i plošné zdroje znečištění ovzduší.
Jedinými dočasnými bodovými zdroji znečištění ovzduší mohou být pouze recyklační linky k
recyklaci štěrku, které budou umístěny na již dříve specifikovaných plochách. Recyklační
linky se nacházejí mimo území hl. města Prahy. Dočasné deponie výkopové zeminy během
výstavby a vlastní zemní práce během výstavby - skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů
budou hlavními plošnými zdroji znečištění ovzduší. Pro omezení emisí z plošných zdrojů
jsou v posuzované dokumentaci navržena účinná opatření pro eliminaci sekundární
prašnosti. V etapě výstavby je v prostoru zařízení staveniště uvažováno s 56 pohyby TNA
denně.
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Příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím PM10 ve výpočtových
bodech sítě bude max. 1,28 μg/m3, příspěvek ke 24hodinovým koncentracím bude nejvýše
34,77 μg/m3. Imisní příspěvky v bodech mimo výpočtovou síť lze očekávat u denních
koncentrací nejvýše 2,3 μg/m3, u ročních koncentrací max. 0,05 μg/m3.
Imisní příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 budou v síti výpočtových
bodů v úrovni do 0,35 μg/m3 a k max. hodinovým imisním koncentracím v úrovni do
3,39 μg/m3. V bodech mimo výpočtovou síť byly vypočteny imisní příspěvky u hodinových
koncentrací nejvýše 0,87 μg/m3, u ročních koncentrací max. 0,04 μg/m3.
Na základě dostupných podkladů lze konstatovat, že železniční trať prochází územím
městské části Prahy 6, kde nejsou překračovány limity pro krátkodobé ani průměrné roční
koncentrace sledovaných znečišťujících látek. Železniční trať bude plně elektrifikována,
takže vlivy na znečištění ovzduší v hodnoceném území lze v souvislosti s modernizací
železniční tratě považovat za minimální. V úvahu tak připadá pouze sekundární prašnost
způsobená průjezdem vlakových souprav. Imisní příspěvky suspendovaných částic však
budou několikanásobně nižší než v době výstavby záměru. Vzhledem k současnému
imisními pozadí nebude docházet k překračování imisních limitů u relevantních
znečišťujících látek.
Ke znečišťování ovzduší bude docházet v souvislosti s navrhovanou stavbou zejména ve fázi
její realizace. Jedná se o vlastní stavební práce, přesuny materiálů a pohyb staveništních
mechanismů. Vlastní stavební práce budou zdrojem především sekundární prašnosti. Při
dodržení opatření ke snížení prašnosti bude vliv výstavby na kvalitu ovzduší malý. Po
uvedení záměru do provozu lze očekávat snížení dopravní zátěže směrem do centra města.
Z hlediska zájmů ochrany ovzduší nemáme k předložené dokumentaci zásadní připomínky.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ing. Smejtek
K předložené dokumentaci záměru II. etapy modernizace železniční trati Praha –Ruzyně –
Kladno nemáme zásadnější připomínky. V rámci dokumentace jsou dostatečně zpracovány
kapitoly v zájmu ochrany přírody a krajiny a vyjasněny požadavky na konkretizaci výskytu
zvláště chráněných druhů vycházejících z oznámení. Záměrem by neměly být dotčeny
zvláště chráněné druhy živočichů, teoreticky je na území hl.m. Prahy možné se setkat s
druhy čmeláků rodu Bombus (relativně běžné druhy).
6. Z hlediska myslivosti:Ing. Výborný
Bez připomínek.
7. Z hlediska ochrany vod: Ing. Procházková
K předložené dokumentaci záměru nemáme zásadních připomínek při dodržení všech
uvedených opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí.
Předmětem záměru je „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně
(projekt PraK), II. Etapa.
Dle dokumentace záměru nedojde jeho realizací ke změně odvodnění.
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Záměr počítá s vybudováním ploch recyklačních linek o rozměrech 10 x 20 m a mezideponií
prosevu před odvozem na určenou skládku na zpevněné ploše 15 x 25 m. Prostor bude
tvořen panelovou plochou s utěsněnými spárami a s vyspádováním do kalové jímky. Přesnou
lokalizaci těchto zařízení oznámení neuvádí, jen zatím předpokládaná umístění. Maximální
množství srážkových vod z recyklační plochy je předpokládáno cca 240 m3/rok. S vodami
z recyklační jímky má být nakládáno s ohledem na jejich jakost. V případě, že budou trvale
splňovat ukazatele požadované nařízením vlády č. 61/2003, předpokládá oznamovatel, že
budou na základě povolení vodoprávního úřadu vypouštěny do vodního toku. Pokud jakostní
limity splněny nebudou, budou vody z jímek odváženy k likvidaci na vhodnou čistírnu
odpadních vod. K realizaci stavby budou dále budovány zemní jímky nebo jiná ekvivalentní
opatření, která zabezpečí ochranu jakosti povrchových vod před přítokem nerozpuštěných
látek a případně ropných látek.
K provozu recyklační linky jsou uvedena doporučující opatření k eliminaci možných úniků
potenciálně kontaminovaných vod. Oznámení dále uvádí možné osazení odlučovačů lehkých
kapalin u jímek s potenciálním nebezpečím znečištění ropnými látkami.
Upozorňujeme, že odlučovače lehkých kapalin jsou vodními díly ve smyslu ust. § 55 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
změn a doplňků. Vodní díla vyžadují povolení vodoprávního úřadu dle ust. § 15 vodního
zákona. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových podléhá projednání podle ust. § 8
odst. 1 písm. c) vodního zákona.
V místech, kde je záměr situován na pozemcích sousedících s pozemky, na nichž se nachází
vodní tok, nebo na pozemcích nacházejících se v záplavovém území podléhá záměr
projednání podle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona.
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody ve fázi provozu se oproti stávajícímu stavu
nezmění.
Zařízení staveniště bude vybaveno sanačními soupravami a pro stavbu bude vypracován
plán opatření pro případy havárie. Plán opatření havárie podle ust. § 39 odst. 2 vodního
zákona s náležitostmi podle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků schvaluje příslušný vodoprávní
úřad.
Dále upozorňujeme, že je v souladu s ust. § 39 odst. 9 vodního zákona zakázáno mytí
motorových vozidel a provozních mechanizmů ve vodních tocích nebo na místech, kde by
mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
Toto vyjádření je vydáváno dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Bez nutnosti dalšího vypořádání.

MŽP – odbor ochrany vod
7. 3. 2012
K předložené dokumentaci "Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště
Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno" nemáme zásadní připomínky. Bylo by však
žádoucí do návrhů opatření v kapitole D .IV. doplnit, aby návrh monitoringu kvality a
kvantity podzemních vod, který bude součástí další projektové přípravy, byl vypracován
pro období před realizací stavby, v průběhu realizace a během následného provozu.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat stavbě v záplavových územích a event. v aktivních
zónách záplavových území. Dále by bylo vhodné upravit terminologii - např. uvádět v
souladu s vodním zákonem termín "ochranná pásma vodních zdrojů", nikoli "pásma
hygienické ochrany". Dále v kapitole B.III.2 je v části "Srážkové vody " uvedeno v textu, že
"objem odpadních vod bude záviset......". Upozorňujeme, že srážkové vody nejsou podle §
38 vodního zákona vodami odpadními.
Ing. Hana Randová, ředitelka

Stanovisko zpracovatele posudku:
K požadavku na specifikaci období monitoringu byla ve stanovisku EIA stanovena následující
podmínka:
−

součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality
a kvantity podzemních vod před výstavbou, během výstavby a po ukončení
výstavby na základě pravidelných odběrů z okolních vrtů a studní, rozsah
analýz, četnost odběrů a výběr monitorovacích míst konzultovat s příslušnými
vodoprávními úřady

Podmínky výstavby původně stanovené pro záplavová území byly rozšířeny i na inundační
území.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek.
Předmětem posuzovaného záměru je záměr „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením
na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha-Ruzyně - Kladno“. Jedná se o záměr dle přílohy
č.1, kategorie II, bod 9.2 Novostavby (neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace
nebo modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železničních a
intermodálních zařízení a překladišť, kde příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.
Úsek trati žst. Praha Ruzyně – Kladno Ostrovec je součástí železničních trati č. 120 Praha –
Kladno – Chomutov a tratě č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Navazuje na první etapu
stavby (úsek Praha Masarykovo nádraží – žst. Praha Ruzyně, s připojením na letiště).
Předmětem přípravné dokumentace je návrh technického řešení, které zajistí výše
uvedené cíle; zejména se jedná o zvýšení traťové rychlosti na 120 km/hod (s lokálními
vynucenými výjimkami 60, 80, resp. 100 km/h), ve využitelných ucelených úsecích pro
jednotky s naklápěcími skříněmi 145 km/h zajištěné novým řešením železniční tratě,
mostních objektů, železničních stanic, nástupišť, přejezdů, zabezpečovacího a sdělovacího
zařízení, zařízení trakčního vedení, včetně nové trakční měnírny, zařízení energetiky a
nezbytných vyvolaných přeložek komunikací a inženýrských sítí. Důraz je kladen i na
vytvoření kvalitního zázemí pro cestující v prostoru stanic a zastávek, zajištění krátkých
přestupních vazeb na návazné druhy dopravy, s využitím moderního informačního systému.

Stavba si vyžádá trvalé vynětí ze ZPF v rozsahu 289 559m2.
% zastoupení jednotlivých tříd ochrany:
−

třída ochrany I: 67,5%

−

třída ochrany II:

9,4%

−

třída ochrany III:

6,2%

−

třída ochrany IV:

4,9%

−

třída ochrany V: 12,0%

Stavba si vyžádá trvalé vynětí 9 335 m2 z PUPFL.
Jediným dočasným bodovým zdrojem znečištění ovzduší mohou být pouze recyklační linky,
jejichž provoz je vyhodnocen v příslušných studiích posuzované dokumentace.
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění
ovzduší. Vlastní výstavba jakož i dočasné skládky sypkých materiálů a zemní práce během
výstavby nemusí bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou během výstavby
všechny plošné zdroje chráněny před vznikem nadměrné prašnosti.
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Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby, respektive odvozu
odpadu na stanovené skládky, který nebude možné přepravovat po železnici.
Železniční trať bude plně elektrifikována, takže vlivy na znečištění ovzduší v hodnoceném
území lze v souvislosti s modernizací železniční tratě považovat za minimální, resp. za
nulové (v úvahu připadá pouze sekundární prašnost způsobená průjezdem vlakových
souprav).
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště u trasy
optimalizované trati bude nutné osazení chemických WC.
Z hlediska odpadních vod lze očekávat pouze dočasné a omezené množství srážkových
odpadních vod v etapě výstavby z prostoru recyklace štěrkového lože a vybraných zařízení
stavenišť.
Technologické odpadní vody v rámci posuzovaného záměru nevznikají.
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů zejména v etapě vlastní výstavby.
Vlivy hluku jsou posouzeny akustickou studií, která je komentována v příslušné části
posuzované dokumentace. Výstupem hlukové studie jsou hlukové mapy dotčených lokalit a
návrh konkrétních protihlukových opatření, která řeší překročení maximálních přípustných
hodnot hluku působících na obytnou zástavbu.
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou Přílohou
posuzované dokumentace.
Ze závěrů této studie vyplývá, že realizaci záměru „Modernizace trati Praha – Kladno
s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa“ dojde k významnému snížení
počtu dosud exponovaných osob hlukem ze železniční dopravy, a to jak v noční tak denní
době.
Z hlediska problematiky odtokových poměrů je patrné, že navrhované mosty jsou
dimenzovány na průtok Q100. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že navrhovaný záměr nebude
mít vliv na odvodnění oblasti. Z uvedeného aspektu lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivu za vliv malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Zvláštní pozornost z hlediska ochrany čistoty vod je tedy nutno věnovat využití ploch ZS u
rekonstruovaných mostů přes vodní toky. Ve všech těchto případech je nutno dodržet
veškerá bezpečnostní opatření pro nakládání s tekutými, sypkými a plovoucími materiály
tak, aby nemohlo dojít k úniku do vodního toku. popř. jeho kontaminaci horninového
prostředí, jak je popsáno a doporučeno v následující kapitole.
Z hlediska provedených průzkumů štěrkového lože je možné vyvodit závěr, že vzhledem
k poměrně patrné pravidelné údržbě stávající trati není kontaminace významně výrazná.
Nezbytné je požadovat, aby před vlastním zahájením prací resp. v jejich průběhu byly
provedeny doplňující odběry vzorků, a to jak ze štěrkového lože, tak i následně z výkopové
zeminy. Chemické analýzy zemin pražcového podloží jsou doloženy v samostatné příloze
posuzované dokumentace.
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Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi
půdy.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. S ohledem na
polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a rozsahu vlastního zájmového
území pro zdvojkolejnění trati tato interakce nenastane.
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů lze konstatovat, že nejvýznamnějším
aspektem je dotčení mimolesních porostů dřevin podél trati (případně při řešení finální
podoby žst. Hostivice a žst. Kladno s vyvolanými investicemi) a zásah do větrolamů,
souběžných s tratí u Pavlova (vedeny jako lesní porosty). Vlivy na floru a faunu nejsou
očekávány jako významné, za poněkud problémové je nutno pokládat pouze navrhované
parametry přemostění přítoku Zákolanského potoka v km 25,37, poněvadž zesiluje
negativní ovlivnění již tak slabě funkčních VKP toku a nivy, i ve vazbě na migrační
prostupnost krajiny přes nové úseky trati.
Vlivy na krajinný ráz lze pokládat za mírně nepříznivé, z hlediska významnosti většinově za
méně významné.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku EIA lze vyslovit souhlas s realizací
předloženého záměru. Na základě všech uvedených skutečností lze z hlediska posouzení
akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí formulovat následující
závěr:

ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha
- Ruzyně – Kladno
zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Tomášem Bajererm, CSc. - držitelem osvědčení
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.
osvědčení
2719/4343/OEP/92/93,
autorizace
prodloužena
rozhodnutím
č.j.
112450/ENV/10.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném
znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v
rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto
zákona z hlediska vypovídací schopnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou
pro přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby v etapě přípravy, ostatní doporučení
jsou ze strany zpracovatele posudku podmiňující pro etapu výstavby, respektive pro etapu
provozu záměru.

127

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v
návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji realizovat záměr
Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha
- Ruzyně – Kladno
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování opatření vyplývajících z návrhu stanoviska
EIA.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne
Č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje
Název záměru:

„Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště
Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno“

Kapacita (rozsah) záměru:

Trať propojí okraj hl. m. Prahy a Letiště Praha-Ruzyně s největším
městem Středočeského kraje – Kladnem. Celková délka modernizace
železniční trati Praha – Ruzyně – Kladno je cca 19,416 km (bez
odboček).

Charakter záměru:

Jedná se o liniovou stavbu, konkrétně o úsek v tělese stávající
železniční trati s malými odchylkami od původního tahu
v několika lokalitách (Jeneč a Malé Přítočno). Tento záměr
funkčně přímo navazuje na záměr „Rychlodráha Praha – letiště
Praha Ruzyně – Kladno, I. etapa“. V rámci trati budou provedeny
úpravy jako – elektrifikace, zdvojkolejnění trati, peronizace
nástupišť, změna zabezpečení trati, automatizace provozu,
dochází ke změně počtu zastávek, rozšíření nádraží a zastávek
a také ke zrychlení trati směrovými úpravami, zejména ve dvou
místech (Jeneč, Malé Přítočno).

Umístění:

kraj:

Středočeský kraj, Hlavní město Praha

obec:

Praha, Hostivice, Jeneč, Červený Újezd, Pavlov, Dolany, Malé
Přítočno, Pletený Újezd, Velké Přítočno

k.ú.:

Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč u Prahy, Červený Újezd,
Pavlov u Unhoště, Dolany u Kladna, Malé Přítočno, Unhošť,
Velké Přítočno, Pletený Újezd, Kročehlavy, Kladno, Rozdělov
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Oznamovatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ oznamovatele:

70994234

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1
Nové Město
110 00
II. Průběh posuzování
Zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
osvědčení
odborné
způsobilosti
2719/4343/OEP/92/93 autorizace prodloužena
112450/10

Datum předložení oznámení:
Zpracovatel dokumentace:

č.j.:
č.j.:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
osvědčení
odborné
způsobilosti
2719/4343/OEP/92/93 autorizace prodloužena
112450/10

č.j.:
č.j.:

Datum předložení dokumentace:
Zpracovatel posudku:

RNDr. Vladimír Ludvík
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 5278/850/OPV/93
autorizace prodloužena č.j.: 2081/ENV/11

Datum předložení posudku:

srpen 2012

Veřejné projednání:

Datum konání:
Místo:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
§

Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo dne.

§

Dne

§

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 18. 3. 2005 vydáním Závěru zjišťovacího řízení,
a to s následujícím závěrem: Záměr „Modernizace trati Praha – Kladno
s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa“ naplňuje dikci bodu
9.2, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zejména zjištění, zda je nutné
záměr posoudit dle cit. zákona, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést

bylo zahájeno zjišťovací řízení
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§

do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě provedeného
zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu
je nutné zpracovat.
Dne
byla MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“).

§

Dne
byl pověřen RNDr. Vladimír Ludvík zpracováním posudku o vlivech
záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“).

§

Dne
požádal zpracovatel posudku o souhlas s prodloužením lhůty pro
zpracování posudku.

§

Dne

byl předložen zpracovaný posudek.

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších podkladů
doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Závěry veřejného projednání:
Bude zpracováno po veřejném projednání.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
-

Josef Jůza
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Město Hostivice – odbor životního prostředí
MŽP – odbor odpadů
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
ČIŽP OI Praha
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
MŽP – odbor ochrany ovzduší
Povodí Vltavy
Magistrát hlavního města Prahy – odbor ochrany prostředí
MŽP – odbor ochrany vod
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III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek.
Předmětem posuzovaného záměru je záměr „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením
na letiště Ruzyně - II. etapa, žst. Praha-Ruzyně - Kladno“. Jedná se o záměr dle přílohy č.1,
kategorie II, bod 9.2 Novostavby (neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo
modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních
zařízení a překladišť, kde příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.
Úsek trati žst. Praha Ruzyně – Kladno Ostrovec je součástí železničních trati č. 120 Praha –
Kladno – Chomutov a tratě č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Navazuje na první etapu
stavby (úsek Praha Masarykovo nádraží – žst. Praha Ruzyně, s připojením na letiště).
Předmětem přípravné dokumentace je návrh technického řešení, které zajistí výše uvedené
cíle; zejména se jedná o zvýšení traťové rychlosti na 120 km/hod (s lokálními vynucenými
výjimkami 60, 80, resp. 100 km/h), ve využitelných ucelených úsecích pro jednotky
s naklápěcími skříněmi 145 km/h zajištěné novým řešením železniční tratě, mostních objektů,
železničních stanic, nástupišť, přejezdů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, zařízení
trakčního vedení, včetně nové trakční měnírny, zařízení energetiky a nezbytných vyvolaných
přeložek komunikací a inženýrských sítí. Důraz je kladen i na vytvoření kvalitního zázemí pro
cestující v prostoru stanic a zastávek, zajištění krátkých přestupních vazeb na návazné druhy
dopravy, s využitím moderního informačního systému.

Stavba si vyžádá trvalé vynětí ze ZPF v rozsahu 289 559m2.
% zastoupení jednotlivých tříd ochrany:
− třída ochrany I: 67,5%
− třída ochrany II:

9,4%

− třída ochrany III:

6,2%

− třída ochrany IV:

4,9%

− třída ochrany V: 12,0%
Stavba si vyžádá trvalé vynětí 9 335 m2 z PUPFL.
Jediným dočasným bodovým zdrojem znečištění ovzduší mohou být pouze recyklační linky,
jejichž provoz je vyhodnocen v příslušných studiích posuzované dokumentace.
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění
ovzduší. Vlastní výstavba jakož i dočasné skládky sypkých materiálů a zemní práce během

133

výstavby nemusí bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou během výstavby
všechny plošné zdroje chráněny před vznikem nadměrné prašnosti.
Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby, respektive odvozu
odpadu na stanovené skládky, který nebude možné přepravovat po železnici.
Železniční trať bude plně elektrifikována, takže vlivy na znečištění ovzduší v hodnoceném
území lze v souvislosti s modernizací železniční tratě považovat za minimální, resp. za nulové
(v úvahu připadá pouze sekundární prašnost způsobená průjezdem vlakových souprav).
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a budou
řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště u trasy
optimalizované trati bude nutné osazení chemických WC.
Z hlediska odpadních vod lze očekávat pouze dočasné a omezené množství srážkových
odpadních vod v etapě výstavby z prostoru recyklace štěrkového lože a vybraných zařízení
stavenišť.
Technologické odpadní vody v rámci posuzovaného záměru nevznikají.
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů zejména v etapě vlastní výstavby.
Vlivy hluku jsou posouzeny akustickou studií, která je komentována v příslušné části
posuzované dokumentace. Výstupem hlukové studie jsou hlukové mapy dotčených lokalit a
návrh konkrétních protihlukových opatření, která řeší překročení maximálních přípustných
hodnot hluku působících na obytnou zástavbu.
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou Přílohou
posuzované dokumentace.
Ze závěrů této studie vyplývá, že realizaci záměru „Modernizace trati Praha – Kladno
s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa“ dojde k významnému snížení počtu
dosud exponovaných osob hlukem ze železniční dopravy, a to jak v noční tak denní době.
Z hlediska problematiky odtokových poměrů je patrné, že navrhované mosty jsou
dimenzovány na průtok Q100. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že navrhovaný záměr nebude
mít vliv na odvodnění oblasti. Z uvedeného aspektu lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivu za vliv malý, z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Zvláštní pozornost z hlediska ochrany čistoty vod je tedy nutno věnovat využití ploch ZS u
rekonstruovaných mostů přes vodní toky. Ve všech těchto případech je nutno dodržet veškerá
bezpečnostní opatření pro nakládání s tekutými, sypkými a plovoucími materiály tak, aby
nemohlo dojít k úniku do vodního toku. popř. jeho kontaminaci horninového prostředí, jak je
popsáno a doporučeno v následující kapitole.
Z hlediska provedených průzkumů štěrkového lože je možné vyvodit závěr, že vzhledem
k poměrně patrné pravidelné údržbě stávající trati není kontaminace významně výrazná.
Nezbytné je požadovat, aby před vlastním zahájením prací resp. v jejich průběhu byly
provedeny doplňující odběry vzorků, a to jak ze štěrkového lože, tak i následně z výkopové
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zeminy. Chemické analýzy zemin pražcového podloží jsou doloženy v samostatné příloze
posuzované dokumentace.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi
půdy.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. S ohledem na
polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a rozsahu vlastního zájmového
území pro zdvojkolejnění trati tato interakce nenastane.
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů lze konstatovat, že nejvýznamnějším
aspektem je dotčení mimolesních porostů dřevin podél trati (případně při řešení finální
podoby žst. Hostivice a žst. Kladno s vyvolanými investicemi) a zásah do větrolamů,
souběžných s tratí u Pavlova (vedeny jako lesní porosty). Vlivy na floru a faunu nejsou
očekávány jako významné, za poněkud problémové je nutno pokládat pouze navrhované
parametry přemostění přítoku Zákolanského potoka v km 25,37, poněvadž zesiluje negativní
ovlivnění již tak slabě funkčních VKP toku a nivy, i ve vazbě na migrační prostupnost krajiny
přes nové úseky trati.
Vlivy na krajinný ráz lze pokládat za mírně nepříznivé, z hlediska významnosti většinově za
méně významné.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku EIA lze vyslovit souhlas s realizací
předloženého záměru.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí:
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající z procesu
EIA jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska EIA. Za zásadní opatření je třeba
považovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle zákona, zejména pak opatření v
oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr byl navržen v jedné aktivní variantě.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k dokumentaci 1 vyjádření
veřejnosti, dále obdržel 3 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 11 vyjádření
dotčených správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž
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vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku a zohledněny v
tomto stanovisku EIA.

Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude provedeno v rámci vypořádání vyjádření k posudku.
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Stanovisko:
Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9 zákona
a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru:
„Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst.
Praha - Ruzyně – Kladno“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1)

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou studii pro
jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových
opatření s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace musí být konkrétní návrh
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu ze železniční dopravy nepřekročí
v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době LAeq,16h = 55 dB a v noční době
LAeq,8h = 50 dB, v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického tlaku A překročit
LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 55 v noční době, dle nařízení vlády č. 272/2011
Sb., znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; akustická studie
bude vycházet z dosud provedených výpočtů a měření ve zvolených výpočtových
oblastech, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu železniční dopravy
z modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které bude nutno řešit
s využitím protihlukových barier respektive s využitím individuálních protihlukových
opatření

2)

v rámci další projektové přípravy nadále uvažovat se zpracovaným návrhem
protihlukové ochrany pro zajištění plnění hygienických limitů v následujícím rozsahu:
Staničení (km)
od

do

Strana
(od Prahy - L/P)

12,821

12,955

L

Lokalita
HostivicePalouky
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délka (m)

výška (m)

Povrch
stěny
(ABS/REF)
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3,0

ABS

Staničení (km)

délka (m)

výška (m)

Povrch
stěny
(ABS/REF)

od

do

Strana
(od Prahy - L/P)

Hostivice

14,365

15,728

L

1 363

3,0

ABS

Pavlov

21,482

22,194

P

712

2,5

ABS

2,173

2,500

L+P

327

2,5

ABS

2,500

2,680

L+P

180

3,0

ABS

2,750

3,980

L

1 230

2,5

ABS

Lokalita

KladnoOstrovec

3)

v rámci další projektové přípravy záměru při respektování předpokladu urbanistického
rozvoje obcí ponechat v obci Pavlov územní rezervu na PHS po levé straně ve směru
staničení souběžně s PHS na pravé straně z důvodů v územním plánu obce vymezené
rozsáhlé plochy pro bydlení městského typu v územním plánu obce; dále ponechat
územní rezervu na PHS v Kladně-Ostrovci mezi žst. Kladno-město a zastávkou KladnoOstrovec po pravé straně ve směru staničení z důvodů územním plánem vymezené části
plochy pro bydlení

4)

součástí navržených protihlukových opatření bude v rámci provozu respektován
požadavek, aby v blízkosti objektů nemocnice v Kladně byla snížena rychlost průjezdu
vlaků na 40 km/h; toto doporučení bude uplatňováno na úseku trati před železniční
stanicí Kladno-město (ve směru staničení) o délce cca 250 m v obou směrech

5)

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit osamoceně stojící objekty, ve kterých
po modernizaci lze očekávat překračování hygienického limitu v denní nebo noční době:
Výpočtový
bod

Obec
(město)

Katastrální
území

Objekt čp.

Typ
využití dle
KN

Majitel

Opatření

Litovice

čp. 967

Objekt
k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

Hostivice

čp. 92

Objekt
k bydlení

SŽDC

Prověření IPHO

čp. 787

Rodinný
dům

soukromý

Prověření obytnosti
a následně IPHO

čp. 5

Rodinný
dům

SŽDC

Prověření IPHO

Jateční čp.
1195

Rodinný
dům

EKVITA
CREDIT,
a.s.

Prověření obytnosti
a následně IPHO

H_33
X_H_05

Hostivice

X_H_04

KK_04
Kročehlavy
X_KK_05

KS_01

Kladno

Kladno

prověření se doporučuje i u obytných objektů, které se nachází v blízkém okolí
zmíněných objektů; rozsah prověření fasádních prvků a případné výměny oken upřesnit
v dalších stupních projektové dokumentace, popřípadě po modernizaci na základě
výsledků ověřovacích měření hluku
6)

v rámci další projektové přípravy záměru prověřit účinnost a funkčnost nově vyvinutých
nízkých protihlukových clon jako možnost nahrazení některých navrhovaných PHS
klasické konstrukce
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7)

projektově zpracovat řešení navržených protihlukových opatření (architektonické řešení,
použití vhodného materiálu, ochrana před narážením ptáků s tím, že bude preferováno
použití materiálů, které by se hodily k typické místní architektuře:
- výsadba vhodných původních druhů dřevin a popínavých bylin v okolí železnice,
zejména s ohledem na zakrytí či rozčlenění protihlukových stěn či jiných výrazných
prvků konstrukce silnice
- použití maskovacích nátěrů konstrukcí nebo (zejména uvnitř zástavby) vhodného
materiálu odpovídajícího zdejší architektuře, aby byla snížena cizorodost nové
stavby

8)

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

9)

součástí další projektové přípravy záměru bude akustická studie pro etapu výstavby
zpracovaná v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí jako výchozí podklad
pro nezbytné další upřesnění akustické situace pro etapu výstavby jak z hlediska
organizace výstavby a použitých stavebních mechanismů, tak i z hlediska konečné volby
schválených přepravních tras

10) v rámci další přípravy záměru prověřit možnost obnovení propojení tratí Litovice –
Jeneč v Jenečku, které umožní vedení nákladních vlaků z Litovice do Jenče bez
zajíždění do stanice Hostivice
11) jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění zvolené trasy v území všude tam, kde dle projektových
podkladů opouští modernizovaná trať stávající drážní těleso; v rámci studie je nutné řešit
zajištění dopravní obslužnosti a přístupnosti pozemků dotčených trasou; konkrétní řešení
konzultovat s majiteli dotčených pozemků
12) pro minimalizaci vlivů na prostupnost krajiny v lokalitě Hostivice - Palouky (u
ul.Palouky, kolem km 12.75 ) prověřit možnost překonání trati v místě nynějšího
nelegálního přechodu - buď zřízením přechodu, nebo využitím mostu silnice R6 nad
železniční tratí pomocí schodů (z jedné strany existují) a chodníku na mostě; zvážit
možnost provedení propustku v km 15.348 v průchozím profilu; prověřit možnost
provedení přechodu v km cca 27.0; prověřit možnost vyvedení podchodu v km 14.668 v
žst Hostivice i na severní stranu k ulici K Višňovce; zvážit možnost vyvedení podchodu
v km 18.129 v žst Jeneč i na severní stranu; v km 27.729 zvážit možnost realizace
výstupu na jih do ulice Za Nádražím
13) v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými
obcemi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů
pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
14) srážkové vody ze železničních zastávek budou sváděny do oddílné dešťové kanalizace,
případně do jednotné kanalizace
15) kde je to technicky možné, upřednostňovat vsakování srážkových vod před jejich
odváděním do vodních toků dle požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona

139

16) odvodnění tělesa trati musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých
pozemcích
17) stavby mostních objektů a propustků na vodních tocích budou projektovány v souladu s
ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů" a ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy toků
s drahami, pozemními komunikacemi a vedením"
18) DÚR bude mj. obsahovat Stručnou technickou zprávu s navrženým řešením mostů,
propustků přes vodní toky a odvodnění stavby a Přehlednou situaci se zakreslenými
místy vyústění srážkových vod do vodních toků
19) v rámci další projektové přípravy záměru bude provedena pasportizace zdrojů podzemní
vody (studní, vrtů apod.) pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto objekty, a to
především z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody
20) v rámci další projektové přípravy záměru pro navrženou modernizovanou trať
vypracovat detailnější geologický a hydrogeologický průzkum, jehož cílem bude kromě
jiného také návrh takových případných opatření, které by eliminovaly dopady stavby ve
vztahu k proudění podzemních vod
21) součástí další projektové přípravy bude vypracování návrhu monitoringu kvality a
kvantity podzemních vod před výstavbou, během výstavby a po ukončení výstavby na
základě pravidelných odběrů z okolních vrtů a studní, rozsah analýz, četnost odběrů a
výběr monitorovacích míst konzultovat s příslušnými vodoprávními úřady
22) v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na
očistu vozidel
23) recyklační základna bude vybudována na zpevněné ploše; vlastní prostor recyklační
linky a prostor pro uložení prosevu z recyklace bude na zpevněné ploše vyspádované
do bezodtoké záchytné jímky s dostatečným objemem
24) v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových
odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být např. akumulovány v
odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních vod, případně
budou na dočasných zařízeních stavenišť použita chemická WC respektive mohou
využita stávající sociální zařízení v areálech ČD
25) v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur
26) předložit příslušnému orgánu státní správy aktualizované nároky na dočasné zábory ZPF
včetně ploch pro jednotlivá zařízení staveniště; minimalizovat nároky na dočasný zábor
ZPF a tyto dočasné zábory co nejdříve uvolnit původnímu využití
27) v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést taková
technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke
změnám v hydrologickém režimu na dotčených pozemcích
28) v rámci dokumentace k územnímu řízení navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských
zájmů nejvhodnější; současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení z hlediska vlivů na stabilitu lesa po odtěžení porostního pláště
v okrajových částech lesa v prostorech obou větrolamů u Pavlova
29) v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý
zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa; v rámci kompenzačních opatření
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preferovat především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES,
především v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat toto potenciální
využití především s orgány ochrany přírody
30) v rámci další projektové přípravy záměru prověřit možnost minimalizace dočasných
záborů PUPFL jako zařízení stavenišť pro modernizaci železniční trati, zejména ve
větrolamech u Pavlova
31) v dalším stupni PD musí být vypracován návrh na rekultivaci pozemků určených k
plnění funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení za dodržení pravidel
obnovy lesa stanovených pro dotčené přírodní lesní oblasti:
- dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru
- pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy
- s ohledem na svahové podmínky použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa
- jamková sadba s nepravidelným sponem
32) v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn
33) vyloučit z úvah o lokalizaci zařízení staveniště pozemky s výrazným podílem
mimolesních porostů dřevin, pro zařízení staveniště přednostně využít drážní pozemky,
v nezbytných případech větší plochy horší orné půdy v návaznosti na vedení trasy,
nezbytně nutná zařízení staveniště řešit v dostatečné vzdálenosti od břehové hrany toků
za podmínek ochrany kvality vody a břehových porostů
34) v dalším stupni projektové dokumentace provést důsledné sadovnicko-dendrologické
vyhodnocení potenciálně ohrožených druhů dřevin s tím, že budou důsledně ověřeny
možnosti zachování nejhodnotnějších jedinců stromů v okolí železničních stanic na
základě přesného zaměření stromů v kontextu upřesněných prostorových nároků objektů
stavby, dosahu ochranného pásma troleje a objektů vyvolaných investic
35) v dalším stupni projektové dokumentace prověřit všechny možnosti zachování starších
stromů v žst. Hostivice a stromů v žst. Kladno-hlavní nádraží, zejména pak hodnotné
lípy srdčité u výpravní budovy
36) na základě ověření potřeby zásahů do dřevin (i za cenu prostorových úprav některých
objektů a úprav rozsahu manipulačních pásů a ploch) řešit jen odůvodněné a
minimalizované kácení dřevin
37) zachovat plochy zářezů, porosty sadů a některých xerofytních enkláv u Pleteného
Újezdu, kompaktní skupiny dřevin severně od Malého Přítočna; případný jednoznačně
odůvodněný zásah omezit na technologicky nezbytné minimum; minimalizovat zásah do
lesního porostu mezi přejezdem silnice Kladno-Beroun a západním zhlavím zst. Kladno
hl. nádraží; u nových náspů v lesním porostu v Kladně dořešit usměrnění pohybu větších
savců přes trať
38) zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad se starými ovocnými
stromy u Pleteného Újezda a u Pavlova s cílem zmapovat případný výskyt starších
odrůd ovocných dřevin, původnějších pro středočeský region s cílem zajistit materiál pro
uchování genofondu takových odrůd
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39) v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu,
který může být zachován, ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství –
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
40) veškerá zařízení staveniště a manipulační plochy navrhnout a realizovat mimo lokalizaci
mimolesních porostů dřevin a hodnotnějších stromů, v případě nemožnosti tohoto řešení
navrhnout a zajistit fyzickou ochranu stromů v těchto prostorech (včetně ochrany aktivní
kořenové zóny, kmenů stromů a korun stromů) před poškozením. Konkrétní způsoby
ochrany takových dřevin promítnout do POV stavby
41) v dalším stupni projektové dokumentace upřednostnit takové řešení, které nebude
zasahovat do větrolamů v Pavlově i za cenu dílčích zásahů do prostoru zastávky Pavlov;
v případě jednoznačného prokázání nutnosti zásahu do těchto prvků realizovat náhradní
zalesnění doplněním těchto prvků minimálně v ekvivalentu zasažené plochy, v tomto
kontextu počítat s výkupem pozemků pro uplatnění náhradního zalesnění
42) v dalším stupni projektové dokumentace podrobně specifikovat všechny trvalé a
dočasné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření
všech možností důsledné ochrany lesních pozemků
43) minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních
pásů, potřebných pro rozšíření tělesa trati v lese Milíř
44) zajistit komplexní projekt sadových úprav, který zajistí skutečnou kompenzaci za kácené
dřeviny a který bude pamatovat na vytvoření sekundárních xerofytních biotopů na nové
části náspového tělesa
45) v rámci řešení opuštěných úseků trati zachovat zářezy u Pleteného Újezda jako lokality
fytocenologicky a floristicky hodnotné, jako ohniska možného šíření hodnotnějších
druhů do okolí; v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby zopakovat podrobný
floristický průzkum v jarním a časně letním aspektu
46) v rámci další projektové přípravy aktualizovat již provedené analýzy štěrkového lože
v rozsahu legislativy v odpadovém hospodářství platné v době před zahájením stavby
47) odběrová místa v rámci stavby budou především zahrnovat charakteristická místa
železniční trati: oblast výhybek, prostor výpravních budov, odstavné koleje, vybraná
místa s dřevěnými pražci pro možnost posouzení způsobu využití nebo zneškodnění
štěrkového lože a zeminy
48) veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru; kromě
rozboru samého bude protokol obsahovat: přesné určení místa odběru, označení koleje
ze které byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a datum odběru
49) v posledním reprodukčním období před zahájením výstavby v kritických lokalitách
ověřit aktuální situaci z hlediska hnízdění ťuhýka obecného, koroptve polní a aktuální
situaci z hlediska výskytu plazů (ještěrky obecné, slepýše); v případě potvrzení výskytu
obou druhů ještěrky v prostorech trati řešit záchranné transfery
50) snížit manipulační pásy a plochy v kontaktu s xerofytními stanovišti z důvodu ochrany
teplomilných druhů hmyzu a plazů (okolí Pleteného Újezda)
51) zajistit dostatečný počet propustů pod tratí pro migraci obojživelníků a drobných savců,
zejména v úsecích na náspech a v úseku přes les Milíř v Kladně, ve vztahu k poloze
místních terénních depresí u trati
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52) přemostění pravostranného přítoku – meliorační svodnice v km 25,370 navrhnout
analogických parametrech, jako přemostění pramenného úseku Zákolanského potoka
v km 25,938 z důvodu zvýšení migrační prostupnosti (a z hlediska výhodnějšího
průchodu přívalových odtoků)
53) z důvodu ochrany zvěře řešit v rámci výstavby oplocení některých úseků trati zejména
v prostoru Jeneč-Pletený Újezd, případně v rámci sadových úprav (i v tomto úseku) volit
jako určitou bariéru pro vstup zvěře na trať kompaktní výsadby keřů na drážních
pozemcích kolem trati v rámci sadových úprav nového tělesa trati
54) při přípravě území pro výstavbu řešit jen minimální (jednoznačně odůvodněné) kácení (a
prořezávky) v porostech dřevin, výhradně v období vegetačního klidu (listopad – březen
běžného kalendářního roku) , tuto zásadu promítnout do POV stavby
55) podél paty náspu u Pleteného Újezda realizovat výsadbu stromů z důvodu postupného
potlačení negativního dopadu
56) nejdéle ve fázi stavebního řízení předložit komplexní projekt sadových úprav tělesa trati,
který z hlediska počtu sázených dřevin zajistí skutečně účinnou plošnou a funkční
kompenzaci za kácené dřeviny a bude vycházet zejména z následujících zásad :
- preference skupinových výsadeb stromů a keřů na svazích náspů a kolem trati,
nikoliv alejových prvků, s přihlídnutím k potřebě ochranného pásma elektrické
trakce
- preference skupinových výsadeb v prostorech stanic a zastávek
- druhová skladba bude vycházet ze stanovištních podmínek a bude určena domácími
druhy dřevin s tím, že budou přednostně použity dřeviny vhodné pro vysychavá
stanoviště
- budou použity zapěstovaní jedinci a bude zajištěna optimální údržba minimálně po
dobu 3 – 5ti let po výsadbě
- začlenění všech ponechávaných dřevin do sadových úprav
57) zajistit plnohodnotné sadové úpravy okolí trati na základě komplexního projektu
sadových úprav s tím, že je nutno pamatovat i na vytvoření sekundárních xerofytních
biotopů na nové části náspového tělesa a přitom zajistit ochranu trakce trolejového
vedení
58) pro upřesnění prací pro stavbu ověřit aktuální stav území pochůzkou vybraného
zhotovitele za účasti investora s příslušnými orgány ochrany přírody
59) součástí projektu komplexních sadových úprav bude problematika převedení
regionálního biokoridoru RBK 1139 Kožová hora – Dolanský háj a regionálním
biokoridoru RBK 1142 Břevská rákosina – Hostouň (dle ZÚR Středočeského kraje) na
základě principu „minimálních prostorových parametrů“ - min. šířka RBK 20 - 50 m dle
typu a principu prostorových bariér - přípustné přerušení 100 - 200 m dle typu
(Realizace skladebných částí ÚSES, AOPK, 2009); obecně lze požadovat, aby
biokoridor nebyl přerušen na délku větší, než je jeho šířka; za vhodné se považuje
sloučit funkci ÚSES s dalšími zájmy a potřebami v krajině - např. s migrační trasou,
revitalizací vodních toků apod.
60) v prostoru křížení s RBK 1139 v km 25.938 řešit kapacitní přemostění včetně migrační
funkce minimálně v navrhovaných parametrech projektu
61) v prostoru křížení s RBK 1142 prověřit možnost realizace nového propustku v km
20.200 jako migračního objektu pro živočichy kategorie C (dle TP 180 Migrační objekty
pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, MD 2006)
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62) pro překonání toků řešit kapacitní přemostění v navrhovaných parametrech mostu přes
Zákolanský potok, včetně ponechání části prostoru nad břehovou hranou jako lavici v
podmostí
63) v rámci řešení opouštěných úseků trati odstranit jen železniční svršek a stávající úseky
nechat jako enklávy xerofytních společenstev v intenzivně využívané krajině,
s případným využitím jako turistické stezky či cyklostezky územím
64) v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodářství
65) v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
66) plně respektovat nemovitou kulturní památku železniční stanice - budova nákladového
nádraží Staré Kladno, část Dubí, zapsanou v ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek ČR pod č. rejstř. 33098/2-528
67) z hlediska archeologické památkové péče je celé území dotčené modernizací tratě
považováno za území s archeologickými nálezy, je proto nutné postupovat v souladu s
platnou legislativou (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů); záchranný archeologický výzkum je nutné provést jak v místech
rekonstrukce, tak v nově budovaných úsecích trati
68) při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií)
69) POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu zemin a štěrku po železnici
70) POV stavby bude respektovat pro transport stavebních materiálů, které nebude možné
přepravit po železnici přístupy k železniční trati mimo souvislou obytnou zástavbu
71) v rámci plánu organizace výstavby (POV):
§ bude uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby
§ bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu
seznámeni s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
§ budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat
celkové objemy skladovaných sypkých materiálů
§ bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
§ bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem ze zařízení
stavenišť
§ budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální
míře vyhýbaly obytným objektům
§ budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou
zástavbu
II. Podmínky pro fázi výstavby
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72) před zahájením výstavby budou obyvatelé z nejblíže situovaných objektů seznámeni
s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby; jsou-li občané zasažení hlukem
dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk
je příznivější a minimalizuje se tímto riziko vznikajícího stresu a nepohody; bude
ustanovena kontaktní osoba, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými
žádostmi a stížnostmi
73) zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
74) projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu
75) případné prořezání větví stromů lesním porostu Milíř, zasahujících nad průjezdný profil
výhledově elektrifikované a nadále využívané trati podle ČSN 34 1530, realizovat
v období vegetačního klidu na základě aktuálně vyhodnoceného stavu dřevin, pouze
prostřednictvím odborně způsobilé firmy včetně odborného ošetření řezných ran
76) pro práce na elektrifikaci trati při průchodu lesním porostem Milíř využít pouze drážních
pozemků s tím, že umístění stožárů na uchycení troleje nebude realizováno v průmětu
korun nejbližších silnějších stromů
77) stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7.00 do 21.00 hodin v pracovní dny,
v sobotu a v neděli pouze od 8.00 do 18.00 hodin; hlučné práce budou prováděny
v pracovní dny maximálně v době od 8 do 20 hodin; v době od 7.00 do 8.00 a mezi
20.00 až 21.00 hod. již budou prováděny pouze méně hlučné a přípravné práce
78) v noční době od 21.00 do 7.00 hod. nebudou probíhat hlučné stavební práce
79) stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu se zpracovanou akustickou
studií; při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit
požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě
nezpůsobí zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů; maximální
hodnoty hlučnosti použitých typových skupin stavebních mechanismů a akustické
vlastnosti konkrétních mechanismů, které je možno použít, jsou uvedeny v akustické
studii
80) během výstavby v blízkosti obytných lokalit je třeba dodržovat dostatečně dlouhé
přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost
větrání vnitřních prostor
81) řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště v blízkosti obytné zástavby po dobu
čekání na stavbě musí vypnout motor
82) zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby
bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zemin; dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
a průběžnou čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru;
přístupové komunikace na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to
minimálně 1 x denně
83) zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn
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84) místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby
nedocházelo k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i
manipulační zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
85) všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém
stavu a v čistotě
86) dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy
s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
87) v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat
podle platné legislativy v odpadovém hospodářství v době provádění stavby
88) v rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých
druhů odpadů, vedení podrobné evidence nakládání s odpady a z důvodu minimalizace
ploch záborů odvážet pražce co nejdříve po demontáži na předem určená a odsouhlasená
místa; obdobným způsobem likvidovat i kontaminovanou zeminu.
89) nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba
90) prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště
91) pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku
látek škodlivých vodám podle zákona o vodách s vymezením pravomocí a
odpovědnosti jednotlivých dotčených institucí, firem a osob a se zapracováním činností
regionálních záchranných jednotek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v havarijním plánu
92) pro stavbu v kontaktu s vodními toky bude vypracován a příslušnému orgánu státní
správy předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové
služby)
93) na plochách zařízení stavenišť v zátopovém a inundačním území nebudou skladovány
látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy
94) veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v
zátopovém a inundačním území odváženy
95) na plochách zařízení staveniště v zátopovém a inundačním území budou stavební
mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy
budou instalovány záchytné plechové nádoby
96) na plochách zařízení staveniště v zátopovém a inundačním území budou stavební
mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou
likvidaci úniků ropných látek
97) v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
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98) tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní
jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recyklační linky provést
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody
99) kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu
100) přípravu území, spojenou se skrývkami či terénními úpravami řešit mimo reprodukční
období živočichů, nejdříve ke konci vegetačního období či v období vegetačního klidu
(konec září – konec března běžného kalendářního roku), tuto zásadu promítnout do
POV stavby
101) realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku
mimo prostor trati do biokoridoru
102) pro veškerou techniku, která se bude v prostoru přechodů kolem toků pohybovat, zajistit
bezvadnost stavu techniky z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů;
dodavatel předloží kontrolní systém stavu a provozu techniky
103) po ukončení stavebních prací ověřit aktuální stav území po výstavbě pochůzkou
zhotovitele stavby za účasti investora s příslušným orgánem ochrany přírody z důvodu
ověření aktuálního stavu po výstavbě jako podklad pro konkretizaci požadavků na
rekultivaci a renaturalizaci území dotčeného zemními a stavebními pracemi po výstavbě
a odstranění (kompenzaci) ekologických škod, vzniklých nad rámec dohodnutého
rozsahu podmínek před zahájením stavby
104) zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených
lesních porostech
105) důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin, invazních druhů nebo alergenních plevelů
106) ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění
III. Podmínky pro fázi provozu:
107) po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního
měření u vybraných výpočtových bodů
108) po zahájení provozu provést kontrolní měření vibrací; výběr lokalit pro ověřující měření
bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví
109) v rámci údržby tělesa trati sledovat případný vznik ohnisek šíření neofytních invazních
druhů rostlin a včas zajišťovat tlumení takových ohnisek výskytu

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.
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Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
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Datum zpracování posudku: srpen 2012
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík - autorizace podle §19 a §24 zák. č.100/2001 Sb, o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění č. 2081/ENV/11, osvědčení č. 5278/850/OPV/93

Spolupráce:
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí
RNDr. Jiří Veselý - autorizovaná osoba podle
hodnocení“ - č. autorizace OEKI/1595/05

§67 zák. č. 114/1992 Sb. – „Biologické

- vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci

150

edí R
odbor EIA
ing. Kate ina Pekárková
Vaše zna ka: 10522/ENV/12
V c: P ipomínky k dokumentaci EIA MZP075 zám ru Modernizace trati Praha – Kladno …, II.etapa
Praha 4.3.2012

P ikládám p ipomínky k dokumentaci EIA MZP075 zám ru Modernizace trati Praha – Kladno …, II.etapa
S pozdravem
Josef J za

B evnov p. 1763
Nad Alejí 21
162 00 Praha 6

P ipomínky k zám ru Modernizace trati Praha – Kladno…, II.etapa
ní trati Praha – Kladno si slibuji vytvo ení p edpoklad pro odleh ení Prahy 6 i n kterých
sídel mezi Prahou a Kladnem od silni ního provozu. Tento p ínos i v oblasti vliv
edí a obyvatelstvo
p
ebné jej
stavby na okolí. T m je v etn
uskute nit co nejd íve, ovšem nikoli na úkor vylou
ení v oznámení zpravidla v nována pozornost, v etn t ch, které byly opomenuty v Oznámení. Z
mých vlastní p ipomínek byly ty, které se s ohledem na další vývoj situace nestaly bezp edm tnými, adekvátn
vypo ádány, p
elné n které z nich konkretizovat. P
ní soub
u Jene ek - St edokluky, v
textu z
ní trati 121 zmi ují jako o p ipravované akci (str. 25, 37, 177). To
esto nedochází k významné
vzbuzuje ur
zm n v dopadu na prost edí a obyvatelstvo.

1. Prostupnost území
S ohledem na zám ry, které byly realizovány v mén p íznivé podob
explicitn zahrnout do podmínek kladného stanoviska realizaci
ních most , silni ních most , lávek,
p ejezd , p echod a podchod , s kterými dokumentace po ítá. Dále:
a) V lokalit Hostivice - Palouky (u ul.Palouky, kolem km 12.75 )
ekonání trati v míst nyn jšího
ní tratí pomocí schod
nelegálního p echodu - bu z ízením p
(z jedné strany existují) a chodníku na most . Uspo ádání okolí, kdy ze severu k trati p ichází polní cesta, aby spolu s
ní podcházela most rychlostní silnice R6, a z jihu p iléhá k trati obytná zástavba a je k trati p ístup ulicí Palouky a
volným koridorem podél R6 v oblasti, kde jinak tvo í bariéru zástavba a skladové areály, soust edilo p ší provoz
nap í trati na toto místo. P
ší provoz a celkovou situaci.
severní stranu k ulici K Viš ovce. Aktuáln by jeho hlavním
ístup k mate ské škole K Viš ovce, vzhledem k nutnosti zacházky ve sm ru k ul. Za Mlýnem kv li
zastav
od trati by severní vyúst ní podchodu a chodník podél trati zkrátily i p ístup tímto sm rem.
c) Z vý tu most a p ejezd vyplývá zrušení p echodu v Novotného ul. kolem km 15.4 (kde se po dávn jší p em n
na p ší p echod v relativn nedávné dob
ny). V míst by tak vznikl
lánu. za nep ijatelné a vedoucí k
p ekonávání trat mimo místa k tomu ur ená. Nedaleko (v km 15.348) je propustek, který i nov má být proveden
chozím profilu. P ikládám
fotografie z lokality.
vyvést i na severní stranu, a koli nyní zde zástavba není. Lze o
zprovozn
stupnosti krátkou cestou z nástupišt bude poptávka.
e) Z vý tu most a p ejezd vyplývá zrušení p ejezdu v km 27.0 v Kladn ul U Masokombinátu, resp. Jutské. Popis
, porovnáním se seznamem
p ejezd a most
p ekonání trati. Proto je podle mého názoru na míst zde z ídit p echod p es tra .
ístup z Kro
zav ených areál na této stran trati.

2. Provoz
seku Hostivice - Jene ek je oproti úseku z Ruzyn navíc mj. 32
sp šných vlak a 62 Os Regio. P edpokládá se tyto vlaky vést od Zli ína, nebo p edpokládané Os Regio jsou
Hostivice - Rudná? Pro v rohodnost souvisejících vyhodnocení by bývalo vhodn
edpokládaný
bude státem, kraji a obcemi nakonec
systém dopravy, z n
objednána, pop ípad doprava vedená na obchodní riziko dopravc , se od p edpoklad výrazn obvykle zna n liší,
elné dopln

3. Formální p ipomínky k textu
Bude-li s textem dále pracováno, bylo by vhodno opravit Polanský na Dolanský na str. 103, Housto na Hostou na
str. 24, Malé P ípoto no na Malé P íto no v map , zohlednit vývoj reálií zmín ný v úvodu t chto p ipomínek.

V Praze 4.3.2012 Josef J za
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S t edo esk ý kraj

V
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as p ijeti;
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islo jednací:
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Cj. 054103/2012/KUSK

Vyjád ení St edo eského kraje v samostatné p sobnosti podle zákona . 100/2001 Sb.
k zám ru „Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn

II. etapa,

žst. Praha - Ruyzn - Kladno."

St edo eský kraj v samostatné p sobnosti jako územn
dokumentaci podle §

samosprávný celek projednal

zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí výše

uvedeného zám ru a ve smyslu § 8 odst. 3) téhož zákona vydává toto vyjád ení .

St edo eský kraj souhlasí s dokumentací k zám ru „Modernizace trati Praha - Kladno
s p ipojením na letišt Ruzyn II. etapa, žst. Praha - Ruyzn - Kladno".

Ministerstvo životního prost edí
Odbor EIA, IPPC
Vršovická
100 10 Praha 10

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 343

fax: 257 280 211

peteralakr-s.cz

kr-stredocesky.cz

H L A V N Í M S TO P R A H A

i!n i z p p ® 0

Radek Lohynský
radní hlavního m sta Prahy

g

R 4 L 8 3

V Praze dne 2 6 . 3 . 2 0 1 2
Vaše .j. 10522/ENV/12
.j. 2319/2012

Vážená paní editelko,

et*>iednaci

mi.

-

zasíláme V á m vyjád ení územní ho samosprávneho celku ve smyslu zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv

na životní prost edí a o zm n

n kterých souvisejících zákonu, v platném

zn ní, zámeru „Modernizace trati Praha - Kladno s p i pojením na letišt
etapa, žst. Praha - Ruz yn

- Kladno" a sou asn

Hlavní mésto Praha nemá k p edložené dokumentaci p ipomí nky.
S pozdravem

radní hl. m. Prahy

Vážená pani
Ing. Jaroslava Hono vá
editelka odboru
na životní prost edí

a integrované prevence
Ministerstvo životního prost edí
Vršovi cká 65
100 00 Praha 1 0 - V r š o v i c e

Mariánské nám. ,
tel.

II.

p ikl ádáme vyjád ení H M P k uveden ému

zám ru.

posuzování vliv

Ruzyn

Praha

, fax

e-mail radek.lohynsky@cityofprague.cz, www.praha-mesto.cz

Vyjád ení HMP k dokumentaci zám ru dle zákona . 100/2001 Sb..
..Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn II.
etapa, žst. Praha - Ruzyn - Kladno"

Z dopravního hlediska doporu ujeme, aby v další fázi projektové p ípravy zám ru byly
nároky na rozsah silni ní staveništni dopravy orienta n specifikovány.
P edm tný zám r II. etapy je t eba koordinovat s její I. etapou na pražském území.

1

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
P

MIZPP00R4END
M STSKÁ

Do lo dne/
cas p ijeti:

- 3 -O'!- 2012

ÁST PRAHA 6

Bc. JAN ZÁRUBA

ZÁSTUPCE STAROSTKY M STSKÉ

ÁSTI

islo jednaci:

/ENV/..

V Praze 6 dne 29. b ezna 2012
.j.: MCP6 018409/2012

Vážená paní inženýrko,
v p íloze

si Vám dovoluji

k dokumentaci vliv

zaslat originál vyjád ení

M stské

ásti Praha 6

zám ru „Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt

Ruzyn - II. etapa, žst. Praha - Ruzyn - Kladno", na životní prost edí.
Vyjád ení bylo schváleno usnesením Rady m. . Praha 6 . 1307/12 dne 28. b ezna 2012.
S úctou

Vážená paní
Ing. Jaroslava Honová,
editelka odboru posuzování vliv na životní prost edí
Ministerstvo životního prost edí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

eskoslovenské armády 23,160 52 Praha 6
T : + 420 220 189 390 / F: + 420 224 319 160 / E : jzaruba@praha6.cz / www.praha6.cz / I O: 00063703

M STSKÁ

ÁST PRAHA 6

Bc. JAN ZÁRUBA

ZÁSTUPCE STAROSTKY M STSKÉ

ÁSTI

V Praze 6 dne 29. b ezna 2012
.j.: MCP6 018409/2012

Vyjád ení m stské ásti Praha 6
podle zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní zák. . 93/2004 Sb. k dokumentaci vliv na životní prost edí k
zám ru

" Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt
Ruzyn - II. etapa, žst. Praha - Ruzyn - Kladno "
Identifika ní údaje:
Název stavby: Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn - II. etapa,
žst. Praha - Ruzyn - Kladno
Oznamovatel: Správa železni ní dopravní cesty s.o., Sokolovská 1955/278
Zám rem II. etapy modernizace Bušt hradské dráhy (žel. tra
. 120 Praha - Kladno) je
rekonstrukce stávající jednokolejné trati a její náhrada tratí dvojkolejnou, elektrifikovanou.
V cca 60 % délky rekonstruovaného úseku sleduje novostavba stopu stávající trati, ve 40 %
délky dochází k áste né zm n stopy (rektifikace n kterých tra ových úsek ). Opušt né
tra ové úseky budou rekultivovaný. Sou ástí stavby je i modernizace nádražních objekt a
náhrada úrov ových k ížení za mimoúrov ová. V od vodn ných úsecích budou instalovány
protihlukové st ny.
Na území M stské
Hostivice.

ásti Prahy 6 se nachází

ást stavby v úseku dvanáctého km - sm r

Tra bude po modernizaci sloužit výhradn osobní doprav
Pražské integrované dopravy (PID).
M

a bude zapojena do systému

Praha 6 se k zám ru vyjad ovala v rámci zjiš ovacího ízení v roce 2005.

Souhlasné stanovisko k posouzení vliv provedení zám ru na životní prost edí k zám ru
„Modernizace trati Praha — Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn — I. etapa" (v rozsahu
žst. Praha Bubny, km -0,190 - žst. Praha Ruzyn , km 12,380 v etn ) bylo vydáno
Ministerstvem životního prost edí dne 26. ledna 2009 pod j.: CÝXf7ENV/09 s prodloužením
platnosti do 26. ledna 2016.
eskoslovenské armády 23,160 52 Praha 6
T: + 420 220 189 390 / F: + 420 224 319 160 / E : jzaruba@praha6.cz / www.praha6.cz / I O: 00063703

M stská ást Praha 6
souhlasí
s dokumentací vliv na životní prost edí k zám ru a s realizací zám ru za spln ní
následujících podmínek:
Z hlediska územního rozvoje.
Dle Dokumentace ešení II. etapy vychází z p edpokladu podmín nosti na realizaci I.etapy,
ob etapy na sebe bezprost edn navazují a II. etapa m že být zprovozn na nejd íve sou asn
s první etapou stavby. Etapy jsou též vzájemn provázány i v technologické rovin .
P edložený zám r prochází územím m stské ásti Praha 6 pouze v délce cca 1 km, který vede
z nádraží Stará Ruzyn západním sm rem. II. etapa za íná cca v míst k ížení žel. trati
s t lesem Silni ního okruhu kolem Prahy (stavba . 517). Zastav ného území m sta se tak
nedotýká, s výjimkou technologického parku v Ruzyni (býv. Uhelné sklady). Dopady ze
stavby a následného provozu tak zatíží prakticky výhradn území St edo eského kraje.
Zám r je p edložen v jedno variantním ešení.
M stská ást Praha 6 dlouhodob podporuje modernizaci trati Praha Kladno, v rámci
urychlení modernizace trati Praha - Kladno p ipouští p ednostn výstavbu úseku Kladno Veleslavín - s odbo kou na Letišt , a to za podmínek stanovených EIA a memorandem deklarace ze dne 29.4.2008. Z hlediska územního rozvoje po posouzení p edkládané
Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí s realizací zám ru souhlasíme.

Z hlediska dopraw a životního prost edí
V rámci stavby m že dojít k soub hu se stavbou nové letištní dráhy RWY 06R/24L, p íp. se
stavbou . 518 Silni ního okruhu kolem Prahy. Realiza ní termíny jmenovaných staveb
nejsou v této chvíli známy.
V pr b hu stavby dojde ke zna nému p esunu hmot, z velké ásti nebezpe ného odpadu
(kontaminace ropnými produkty). Krom kameniva se zne išt ní dehtovými produkty týká i
vyt žených d ev ných pražc . Požadujeme v rámci za ízení staveništ vytvo it podmínky pro
t íd ní a shromaž ování jednotlivých druh odpad , vedení podrobné evidence nakládám
s odpady a z d vodu minimalizace ploch zábor odvážet pražce ihned po demontáži na
p edem ur ená a odsouhlasená místa. Obdobným zp sobem likvidovat i kontaminovanou
zeminu. .
Trasy staveništní dopravy by m ly této etap využívat silni ní sí st edo eského kraje a území
hl. m sta se nedotknou. Klí ový podíl transportu hmot je p edpokládán po železnici.
Druhým prvkem trvalé ekologické zát že jsou dopady z provozu železnice na nej bližší okolí.
Moderní technologie výstavby žel. tratí (i konstrukce vozidel) sice dokáží provozní hluk i
vibrace minimalizovat, dojde ale k podstatnému navýšení frekvence spoj a provozní
rychlosti. Je proto t eba klást d raz na pravidelnou údržbu trati a eliminaci všech závad, které
mohou hlukovou kulisu p i pr jezdu vlak navýšit. Tam, kde normové hodnoty p ípustného
hluku nebylo možné dodržet, jsou navrženy protihlukové st ny.

eskoslovenské armády 23,160 52 Praha 6
T: + 420 220 189 390 / F: + 420 224 319 160 / E : jzaruba@praha6.cz / www.praha6.cz / I O: 00063703
I

Modernizace trati si také vyžádá trvalý zábor ZPF a kácení d evin , p evážn mimo území
M stské ásti Praha 6.
Odbor dopravy a životního prost edí požaduje spln ní všech doporu ení uvedených
v kapitole D 4 - opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých
vliv .
Vliv této stavby na životní prost edí (se z etelem na území hl. m sta) je ale nezbytné chápat
komplexn a v širších souvislostech. Negativní dopady z provozu frekventované železni ní
trati budou pln kompenzovány snížením intenzity autobusové a dílem i automobilové
dopravy z Kladna a p ilehlé oblasti na území hl. m sta (m stské ásti) a p evedením
p epravních nárok na elektrickou trakci. V p í inné souvislosti s modernizací železnice
dojde i k dalším krok m, které v kone ném d sledku zlepší životní prost edí a kvalitu života
v dot eném území. Sem pat í nejen postupná revitalizace zanedbaných nádražních a
zastávkových objekt , ale i potenciální snížení nehodovosti nahrazením úrov ových p ejezd
mimoúrov ovými k íženími.
Záv rem lze opakovat, že II. etapa modernizace žel. trati Praha - Kladno se p ímo nedotýká
(stavebn ) území hl. m sta a nevyvolává tak p ímé dopady na m stskou ást. Naopak, po
dokon ení stavby a jejím za azení do integrovaného systému hromadné dopravy p ízniv
ovlivní dopravní situaci na území m stské ásti, zejména uvoln ním Evropské t ídy a jejího
okolí od p edimenzované regionální autobusové dopravy. V e vazb na zavedení Zóny
placeného stání lze rovn ž o ekávat i výrazné snížení podílu mimopražské automobilové
dopravy. Tyto skute nosti p ispívají ke snížení emisní zát že v území a jsou tak rovn ž
ekologickým pozitivem, ke kterému v p í inné souvislosti s modernizací žel. trati Praha Kladno dojde.
Odbor dopravy a životního prost edí po posouzení Dokumentace zám ru Modernizace trati
Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn - II. etapa, žst. Praha - Ruzyn - Kladno
z hlediska dopravy a dopad na životní prost edí souhlasí s jeho realizací.

Toto vyjád ení nenahrazuje stanovisko m stské ásti k územnímu ízení.

Bc. Jan Zár uba/
Zástupce starostky M stské ásti Praha 6

Vážená paní
Ing. Jaroslava Honová,
editelka odboru posuzování vliv na životní prost edí
Ministerstvo životního prost edí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

eskoslovenské armády 23,160 52 Praha 6
T: + 420 220 189 390 / F: + 420 224 319 160 / E: jzaruba@praha6.cz / www.praha6.cz / I O: 00063703
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EDÍ
zástupce editele a vedoucí odd lení odboru
odpad

MZPDHGARMSCH
15530/ENV/12
(odpov pod stejným j.)
Po et list :

Vnit ní sd lení
Adresát:

Ing. Jaroslava Honová
editelka odboru posuzování vliv
prevence

Vaše j.:
1633/710/12
Naše j.
1119/720/12

Vy izuje:
David Horatius

Datum:
27.3.2012

"Modernizace trati Praha – Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn – II. etapa,
Praha - Ruzyn – Kladno" - rozeslání dokumentace vliv zám

Ing. Jaromír Manhart

.
edí
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Ministerstvo životního prost edí
Ing. Jaroslava Honová
editelka odboru
posuzování vliv na životní prost edí
a integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Váš dopis / ze dne

10522/ENV/12 ze dne 22. 2. 2012

Naše . j.

NPÚ-302/17045/2012

Vy izuje / linka

Ing. arch. Alena Krusová, CSc/262; Mgr. Pavla Popelá ová7258

Spisový znak

820.3. 1

V Praze dne

29.3.2012

St edo esky kraj, Hlavní m sto Praha - „Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na
letišt Ruzyn (projekt PraK), II. etapa" - písemné vyjád ení vydané v souladu s § 32
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , k dokumentaci
vliv zám ru na životní prost edí
Dne 27. 2. 2012 jsme obdrželi Váš dopis .j. 10522/ENV/12 ze dne 22. 2. 2012 ve v ci
Posuzování vliv na životní prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní
prost edí), ve zn ní zákona . 93/2004 Sb., (dále jen „zákon) - „Modernizace trati Praha - Kladno
s p ipojením na letišt Ruzyn (projekt PraK), II. etapa", se žádostí o zaslání písemného vyjád ení
k dokumentaci.
Dokumentaci o hodnocení vliv na životní prost edí dle p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb.,
v platném zn ní „Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn - II. etapa", žst.
Praha - Ruzyn - Kladno, zhotovila firma E CO -E NV I-C O N S U LT , Sladkovského 111, 506 01
Ji ín; oprávn ná osoba: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Šafa íkova 436, Pardubice. Datum zpracování
leden 2012.
Ochrana ešeného území z hlediska zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis - legislativní rámec:
• V ešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu
kulturních památek
R pod íslem rejst íku. Jejich seznam je k dispozici na webových
stránkách Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) - www.npu.cz v rubrice MonumNet.
•
ešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona .
20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
Popis zám ru:
Kraj:
Obec:

St edo eský kraj, Hlavní m sto Praha
Praha, Hostivice, Jene , ervený Újezd, Pavlov, Dolany, Malé P íto no,
Pletený Újezd, Velké P íto no

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, P. O. BOX 84
Tel: +420-257010111, Fax: +420-257531678 , E-mail: up@up.npu.cz , I O: 75032333

Katastrální území: Ruzyn , Hostivice, Litovice, Jene u Prahy, ervený Újezd, Pavlov
u Unhošt , Dolany u Kladna, Malé P íto no, Unhoš , Pletený Újezd,
Velké P íto nou, Kro ehlavy, Kladno, Rozd lov
Tra má propojit okraj hl. m. Prahy a Letišt Praha - Ruzyn s nejv tším m stem
St edo eského kraje - Kladnem. Celková délka modernizované trati Praha - Ruzyn - Kladno
v etn p eložek iní 19.703 km dvoukolejné trati, v nezbytném rozsahu budou upravovány též
napojení na návazné tra ové úseky.
Jedná se o liniovou stavbu, konkrétn o úsek v t lese stávající železni ní trati s malými
odchylkami od p vodního tahu v n kolika lokalitách (Jene a malé P íto no). Zám r funk n
p ímo navazuje na zám r „Rychlodráha Praha - letišt Praha Ruzyn - Kladno, I. etapa". V rámci
trati budou provedeny úpravy jako - elektrifikace, zdvojkolejn ní trati, peronizace nástupiš ,
zm na zabezpe ení trati, automatizace provozu, má dojít ke zm n po tu zastávek, rozší ení
nádraží a zastávek a také ke zrychlení trati sm rovými úpravami, zejména ve dvou místech (Jene ,
Malé P íto no).
P evážn se jedná o demolice drážních objekt - stav del, drážních domk , sklad , W C ,
p íst ešk , ramp, trafostanice apod.
P ipomínky k posuzovanému zám ru:
V území m sta Kladna upozor ujeme na nemovitou kulturní památku železni ní stanice budova nákladového nádraží Staré Kladno, ást Dubí, zapsanou v úst edním seznamu nemovitých
kulturních památek R pod . rejst . 33098/2-528, kterou p i modernizaci p edkládaného zám ru
„Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn - II. etapa, žst. Praha - Ruzyn
- Kladno" na životní prost edí, požadujeme pln respektovat.
Ad. odst.) Architektonické a historické památky, archeologická nalezišt
Dále požadujeme doplnit do této kapitoly následující odstavec:
Z hlediska archeologické památkové pé e je celé území dot ené modernizací trat považováno
za území s archeologickými nálezy, je proto nutné postupovat v souladu s platnou legislativou
(zákonem . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis ). Upozor ujeme,
že záchranný archeologický výzkum je nutné provést jak v místech rekonstrukce, tak v nov
budovaných úsecích trati.
Z hlediska zájmu státní památkové pé e nemáme k zám ru dokumentace vliv
zám ru
„Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn - II. etapa, žst. Praha Ruzyn - Kladno " na životní prost edí další zásadní p ipomínky.
S pozdravem

Ing. arch. Nad žda Goryczková
generální editelka
^

Na v domí:
- NPÚ ÚOP st edních ech v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3
- NPÚ ÚOP v hl. m. Praze, Na Perštýn 12, 110 00 Praha 1 - Staré M sto
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, P. O. BOX 84
Tel: +420-257010111, Fax: +420-257010168 , E-mail: up@up.npu.cz , I O: 75032333
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Ing. Miroslav
Mareš

Digitáln podepsal Ing. Miroslav Mareš
DN: c=CZ, o= eská inspekce životního
prost edí [I 41693205], ou=CIZP - OI
Praha, ou=5224, cn=Ing. Miroslav
Mareš, serialNumber=P174461,
title=vedoucí odd lení
Datum: 2012.03.26 13:05:50 +02'00'

M stský ú ad ernošice
edí
pracovišt : Podskalská 19, 120 00 Praha 2

edí

Oprávn ná ú ední osoba : Fiala Miloš
: 221 982 493
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Odbor posuzování vliv
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Spis. zn.: S MUCE 9356/2012 OZP/L/Fi
. j.:MUCE 13535/2012 OZP/L/Fi

Vyjád

V Praze dne: 28. 3. 2012

edí k dokumentaci podle § 8 zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv
edí

V c: Modernizace trati Praha – Kladno a p ipojení na letišt Ruzyn
Praha – Ruzyn – Kladno
Vodoprávní ú ad (zákon . 254/2001 Sb., vodní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis ):
Vodoprávní ú ad nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv
edí p ipomínky.
Vy izuje: Ing. Koubková
Orgán ochrany p írody (zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní
pozd jších p edpis ):
Orgán ochrany p írody nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle zákona . 100/2001
Sb., o posuzování vliv
edí p ipomínky.
Vy izuje: Mgr. Jíchová
Orgán ve ejné správy v oblasti odpadového hospodá ství (zákon . 185/2001 Sb., o
odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis ):
Orgán odpadového hospodá ství nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle zákona
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv
edí p ipomínky.
Vy izuje: Ing. Jansa
Orgán ochrany ovzduší (zákon
pozd jších p edpis ):
M Ú

. 86/2002 Sb., o ochran

ovzduší, ve zn ní

ru dot eným orgánem.
Vy

Orgán ochrany ZPF (zákon . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve
zn ní pozd jších p edpis ):
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu nemá ke zpracované dokumentaci E.I.A. dle
edí p ipomínek.
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv
Vy izuje: Fiala
Orgán státní správy les (zákon . 289/1995 Sb., o lesích, ve zn ní pozd jších p edpis ):
Bez p ipomínek.
Vy izuje: Ing. Krej ík
Orgán státní správy myslivosti (zákon . 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zn ní pozd jších
p edpis ):
Bez p ipomínek.
Vy izuje: Semerád

Toto vyjád ení není rozhodnutím ve smyslu zákona . 500/2004 Sb., správního ádu.

Otisk ú edního razítka

JUDr. Markéta Fialová
edí
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EDÍ
editel odboru ochrany ovzduší

MZPMKGAOJERY
15530/ENV/12
(odpov pod stejným j.)
Po et list :

Vnit ní sd lení
Adresát:

Ing. Jaroslava Honová
editelka odboru posuzování vliv
prevence

Vaše j.:
1633/710/12
Naše j.
665/780/12

Vy izuje:
Michala K e ková

Datum:
21.3.2012

"Modernizace trati Praha – Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn – II. etapa,
Praha - Ruzyn – Kladno" - rozeslání dokumentace vliv zám
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Povodí Vltavy,
státní podnik

Ministerstvo ž iv o t n í h o p ros t edí

Hole kova
Praha

Odbor posuzování vliv na žilWrflÍOTP tSfívO
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a integrovane prevence
V rš ov i c ká 65
Došlo dne/
100 00 Praha 1
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10522/ENV/12

NAŠE ZNA KA

20838/2012-411

^cui

ST

*

lsío jednací:
VÁŠ DOPIS ZNA KY/ ZE DNE

1

VY IZUJE/LINKA

Ing. V. Dvo áková/231
Ing. V. Marušák/276

/ENV/
DATUM

4.4.2012

Kraj: Hl. m sto Praha, St edo eský
K.Ú.: Ruzyn , Hostivice, Litovice, Jene u Prahy, ervený Újezd, Pavlov u Unhošt , Dolany u Kladna,
Malé P íto no, Unhoš , Velké P íto no, Pletený Újezd, Kro ehlavy, Kladno, Rozd lov
.h.p.: 1-12-02-003, - 004, - 010, -022, -023, -024, -027, -031
Vodní útvary: 13879000, 13828000, 62500, 51400
Posuzování vliv

na životní prost edí podle zákona

zve ejn ní dokumentace vliv
Ruzyn

. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

-

zám ru „Mod e rni zace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt

- II. etapa, žst. Prah a-Ruzyn

- Kladno" na životní prost edí

- vyjád ení správce povodí
Dopisem Ministerstva životního prost edí zn. 10522/ENV/12 ze dne 22.2.2012 nám bylo oznámeno
zve ejn ní dokumentace vliv zám ru stavby „Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt
Ruzyn - II. etapa, žst. Praha-Ruzyn - Kladno" na životní prost edí dle § 8 zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování
vliv na životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis (informace o zve ejn ní dokumentace byla na
ú ední desku Hlavního m sta Prahy umíst na dne 5.3.2012). Dokumentace byla zpracována v lednu
2012 spole ností ECO-ENVI-CONSULT, Sladkovského 111, Ji ín, držitelem odborné zp sobilosti je
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Zám r „Modernizace trati Praha - Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn - II. etapa, žst. Praha-Ruzyn
- Kladno" navazuje na I. etapu této stavby - úsek „Praha Masarykovo nádraží - žst. Praha Ruzyn " a je
sou ástí železni ní trati . 120 Praha - Kladno - Chomutov a trati . 093 Kladno - Kralupy
nad Vltavou. Stavba za íná dle pr b žného stani ení v km 12,052 a kon í v km 31,755 (p íp. v km
4,000 stani ení trati Kladno - Kralupy nad Vltavou), délka upravovaných úsek , v etn p eložek, je
19,703 km.
Sou ástí zám ru je zdvoukolejn ní stávající trati, její nové p eložení v celkové délce 6,660 km, návrh
nových železni ních zastávek Hostivice Jene ek, Pletený Újezd a v nové poloze zastávky Malé
P íto no, p eložky komunikací a inženýrských sítí atd. Opušt né t leso železnice bude po snesení
kolejového roštu a odt žení št rkového lože ohumusováno a oseto.
Realizací zám ru nedojde k významn jšímu navýšení množství svád ných srážkových z t lesa
železnice. Odvodn ní t lesa železnice je navrženo otev enými zpevn nými p íkopy, trativody a patními
dreny. Jejich vyúst ní je navrženo do vodních tok , odvod ovacích za ízení (propustk ) nebo na volný
terén. Trativody jsou navrženy z plastových trubek (DN 160) uložených v trativodní rýze. Šachty budou
Povodí Vltavy, státní podnik, je zapsán do obchodního rejst íku vedeného M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis zn. F
TEL.:
FAX:

221 401 111
257 313 547

BANKOVNÍ SPOJENÍ: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
.Ú.: 1487015064/2700

/

.

I O: 70889953
DI CZ70889953
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-2na trativodech osazeny ve vzdálenostech max. po 50 m, kone né šachty p ed vyúst ním trativod budou
vždy vybaveny kalovým prostorem. ást srážkových vod z t lesa železnice a odvodn ní železni ních
stanic Hostivice a Kladno - m sto je navrženo vyústit do kanalizace.
B hem výstavby budou splaškové vody vznikat v areálech stavebních firem a u do asných staveniš
u t lesa trati budou osazena chemická W C . Technologické odpadní vody nebudou v rámci zám ru
vznikat.
Zám r se dotýká drobného vodního toku Zákolanský potok ( I D VT 10100167), který je ve správ
Povodí Vltavy, státní podnik, v í ním km cca 28,7 stavbou mo stn ího objektu (SO 05-30-06)
na p eložce železni ní trati v novém km 25,938 stavby.
Jako správce povodí, který vykonává správu povodí v díl ím povodí Dolní Vltavy na základ
ustanovení § 54 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o z m n n kterých zákon (vodní
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , má me k p edkládané dokumentaci následující p ipomínky:
1.

Kapitola D.I.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" bod „Vlivy na charakter odvodn ní
oblasti"
•
•
•

2.

Kapitola D.1.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" bod „Vlivy na vodní toky"
•

3.

Bude navržen monitoring množství podzemních vod p ed výstavbou, b hem výstavby
a po ukon ení výstavby.

Kapitola D.1.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" podbod „Rekonstrukc e
a propustk v kontaktu s vodními toky"
•

5.

Stavby mostních objekt a propustk na vodních tocích budou projektovány v souladu
s SN 73 6201 „Projektování mostních objekt " a S N 75 2130 „K ížení a soub hy tok
s drahami, pozemními komunikacemi a vedením".

Kapitola D.1.4 „Vlivy na povrchové a podzemní vody" bod „Vlivy na po dze mní vody"
•

4.

Srážkové vody ze železni ních zastávek budou svád ny do oddílné deš ové kanalizace,
p ípadn do je d not né kanalizace.
Kde je to technicky možné, up ednost ovat vsakování srážkových vod p ed jejich
odvád ním do vodních tok dle požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona.
Odvodn ní t lesa trati musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na p ilehlých
pozemcích.

Navržená doporu ení rozší it i na inunda ní území vodních tok
v daném území stanoveno žádné záplavové území vodního toku).

(v sou asn é dob

Povodí Vltavy, státní podnik, bude p edložena k vyjád ení dokumentace pro územní
která bude obsahovat:
•
•

most
není
ízení,

Stru nou technickou zprávu s navrženým ešením most , propustk p es vodní toky
a odvodn ní stavby.
P ehlednou situaci se zakreslenými místy vyúst ní srážkových vod do vodních tok .
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EDÍ
editelka odboru ochrany vod

MZPJSG9GFR4E
15530/ENV/12
(odpov pod stejným j.)
Po et list :

Vnit ní sd lení
Adresát:

Jaroslava Honová
editelka odboru posuzování vliv
prevence

Vaše j.:
1633/710/12
Naše j.
655/740/12

Vy izuje:
Jarmila Skybová

Datum:
7.3.2012

"Modernizace trati Praha – Kladno s p ipojením na letišt Ruzyn – II. etapa,
Praha - Ruzyn – Kladno" - rozeslání dokumentace vliv zám

Ing. Hana Randová

.
edí

