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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) 
HPJ  Hlavní půdní jednotka 
CHOPAV  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
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 
PD  Projektová dokumentace 
POV  Plán organizace výstavby 
PM10  Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších 

než 10 mm 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RBK Regionální biokoridor 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
SOD  Silně ohrožený druh 
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 
ŽP  Životní prostředí 
ŽST, žst Železniční stanice 
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I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
 

1.  Název záměru 
Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město 
  
2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Předmětem záměru je elektrizace a modernizace trati v úseku km 287,838 (na kolínském 
zhlaví st. Kutná Hora hl. nádraží) do km 3,261 (nové staničení). Po cca 430 m začátku 
úseku, začíná úsek přeložky trati dlouhé cca 1,4 km. Trať je vedena na cca 2 m násypu 
v nivě potoka Vrchlice v pravostranném oblouku o minimálním poloměru. Dvakrát překříží  
Vrchlici a protisměrným obloukem se vrací do původní historické stopy. Území přeložky má 
velmi nepříznivé geologické poměry, je záplavovým územím 100 leté vody.  

Na stávající trati dojde ke klasické rekonstrukci se sanací železničního spodku. Směrové a 
výškové úpravy nejsou podstatné, přesto dojde v malém úseku k překročení hranice 
drážního pozemku. Kolejové řešení obou stanic bude upraveno podle požadavků 
technologie provozu. 

Předmětem záměru je návrh nového směrového řešení tam, kde parametry trati nedovolují 
vyvinout požadovanou rychlost, sanace železničního spodku a svršku na stávající trati, 
rekonstrukce umělých staveb a výstavba 2 nových železničních mostů a jednoho cestního na 
přeložce, rekonstrukce nástupišť, rekonstrukce stávajících objektů a výstavba nové napájecí 
stanice. Je navržena komplexní elektrizace, výstavba nového zabezpečovacího zařízení, 
zařízení DŘT a silnoproudé elektrotechniky. V nezbytném rozsahu jsou navrženy 
protihlukové stěny. 

Z důvodu elektrizace a částečně též zanedbané údržby dojde k zásahu do vzrostlé zeleně 
v úseku od nadjezdu silnice II/126 po stanici Kutná Hora město a na březích Vrchlice v úseku 
přeložky. 

Stavební práce na stávající trati budou probíhat za vyloučení železničního jednokolejného 
provozu. Úsek přeložky bude proveden v předstihu. 

Dopravní nároky na dopravní infrastrukturu v okolí stavby nebudou významné, část strojů a 
materiálu bude dopravována po železnici. Pokud to nebude možné, bude zhotovitel stavby 
využívat jako příjezdové komunikace osy stávajících komunikací. V některých případech 
budou vytipovány provizorní přístupové komunikace.  

                                                         

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
kraj:      Středočeský 

obec:      Kutná Hora 

katastrální území:       Kutná Hora, Malín, Sedlec u Kutné Hory 
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4.  Obchodní firma oznamovatele 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
5.  IČ oznamovatele 
70 99 42 34 
 
6.  Sídlo (bydliště) oznamovatele 
Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

110 00 

 
kontaktní adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Praha 

Sokolovská 1955/278 

Praha 9 

190 00 

 
oprávněný zástupce: 

RNDr. František Žižka 

tel: 737257620 
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II.  POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 

1. Úplnost dokumentace 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA), 

byla zpracovaná firmou ECO-ENVI-CONSULT, Jičín, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel 

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. 45657/ENV/06. 

 
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. 
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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 oznámení včetně použitých metod hodnocení 
 
POSOUZENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 
 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
Uvedeny jsou všechny povinné údaje: Obchodní firma, IČ, sídlo, informace o oprávněném 

zástupci oznamovatele. 

 

Kontrolou údajů oznamovatele byla zjištěna změna sídla oznamovatele během procesu EIA 
a to z: 

Prvního pluku 367/5 

Praha 8 

186 00 

na: 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

110 00 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované údaje. 
 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B. I. Základní údaje 
 
V následujících devíti podkapitolách jsou uvedeny identifikační údaje týkající se záměru – 
jeho název a zařazení, umístění, charakter a rozsah záměru včetně zdůvodnění potřeby 
záměru, popis technického a technologického řešení záměru a předpokládané termíny 
zahájení realizace záměru a jeho dokončení, výčet dotčených územně samosprávních celků 
a výčet navazujících rozhodnutí. 

Předkládaná dokumentace seznamuje se záměrem, podává základní informace o řešení 
záměru v rozsahu dostačujícím pro potřeby procesu posuzování. 

 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru: 
Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město 
 
Zařazení záměru: 
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Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie I: 9.1 Novostavby železničních tratí delší 1 km, 
kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo 
životního prostředí. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 

 

B.I.2. Kapacita záměru 
Předmětem posudku je elektrizace a modernizace trati v úseku km 287,838 (na kolínském 
zhlaví st. Kutná Hora hl. nádraží) do km 3,261 (nové staničení). Po cca 430 m začátku 
úseku, začíná úsek přeložky trati dlouhé cca 1,4 km. Trať je vedena na cca 2 m násypu 
v nivě potoka Vrchlice v pravostranném oblouku o minimálním poloměru. Dvakrát překříží  
Vrchlici a protisměrným obloukem se vrací do původní historické stopy. Území přeložky má 
velmi nepříznivé geologické poměry, je záplavovým územím 100 leté vody.  

Na stávající trati dojde ke klasické rekonstrukci se sanací železničního spodku. Směrové a 
výškové úpravy nejsou podstatné, přesto dojde v malém úseku k překročení hranice 
drážního pozemku. Kolejové řešení obou stanic bude upraveno podle požadavků 
technologie provozu. 

Předmětem posudku je návrh nového směrového řešení tam, kde parametry trati nedovolují 
vyvinout požadovanou rychlost, sanace železničního spodku a svršku na stávající trati, 
rekonstrukce umělých staveb a výstavba 2 nových železničních mostů a jednoho cestního na 
přeložce, rekonstrukce nástupišť, rekonstrukce stávajících objektů a výstavba nové napájecí 
stanice. Je navržena komplexní elektrizace, výstavba nového zabezpečovacího zařízení, 
zařízení DŘT a silnoproudé elektrotechniky. V nezbytném rozsahu jsou navrženy 
protihlukové stěny. 

Z důvodu elektrizace a částečně též zanedbané údržby dojde k zásahu do vzrostlé zeleně 
v úseku od nadjezdu silnice II/126 po stanici Kutná Hora město a na březích Vrchlice v úseku 
přeložky. 

Stavební práce na stávající trati budou probíhat za vyloučení železničního jednokolejného 
provozu. Úsek přeložky bude proveden v předstihu. 

Dopravní nároky na dopravní infrastrukturu v okolí stavby nebudou významné, část strojů a 
materiálu bude dopravována po železnici. Pokud to nebude možné, bude zhotovitel stavby 
využívat jako příjezdové komunikace osy stávajících komunikací. V některých případech 
budou vytipovány provizorní přístupové komunikace.   

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek.                                                       

 

B.I.3. Umístění záměru 
kraj:      Středočeský 
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obec:      Kutná Hora 
katastrální území:       Kutná Hora, Malín, Sedlec u Kutné Hory 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
Z hlediska navrženého řešení záměru  a jeho situování v terénu není očekávána možnost 
kumulace s jinými záměry s výjimkou souběhu železniční dopravy v dále specifikovaných 
úsecích řešeného traťového úseku. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Obecně bez připomínek. Během procesu EIA byla zjištěna teoretická možnost nárůstu zájmu 
o parkování vozidel poblíž ŽST. Tento jev však není součástí uvažovaného záměru, a proto 
je uloženo jeho prověření  v další etapě přípravy záměru. 

 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí  
Provoz Kutnohorské místní dráhy ze stanice Sedlec (dnes hlavní nádraží) do stanice Kutná 
Hora město byl zahájen v roce 1833 zároveň jako vlečka do cukrovaru. Samotné centrum 
Kutné Hory hlavní trať při stavbě v roce 1869 minula z důvodů technické náročnosti. Stavba 
trati Kutná Hora hlavní nádraží – Zruč nad Sázavou (č.235) byla zahájena v září 1904 a 
uvedena do provozu v listopadu 1905. Dnešní technický stav trati  a zařízení nevyhovuje 
podmínkám a požadavkům současného provozu.  

Stavba, která je předmětem předkládané dokumentace, by měla zajistit zvýšení spolehlivosti 
a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a 
zvýšení rychlosti dopravy. Účelem stavby je uvést traťový úsek do stavebně technického a 
provozního stavu tak, aby odpovídal požadovaným parametrům. 

Základní ideou stavby je umožnit průjezd přímých elektrických vlaků z Prahy až do centra 
Kutné Hory, to je přes žst. Kutná Hora hl. nádraží do žst. Kutná Hora město na odbočné trati 
na Zruč nad Sázavou. Úvraťové napojení této trati je v této stavbě řešeno jeho přeložkou 
vedenou v oblouku o minimálním poloměru za dvojnásobného překročení vodoteče Vrchlice. 
Těleso trati se přibližně v km 1,750 napojuje protisměrným obloukem na dnešní směrové a 
výškové vedení odbočné trati a sleduje jí až na konec stavby. 

Účelem stavby je zajištění dopravní obslužnosti v pražském regionu v rámci integrované 
dopravy, a to prostřednictvím železniční dopravy s cílem zvýšit její nabídku i 
konkurenceschopnost. Na řešeném úseku Kutná Hora hlavní nádraží – Kutná Hora  město 
existuje v současné době pouze úvraťové neelektrizované kolejové propojení. Tato 
skutečnost neumožňuje zavedení plánovaného systému dopravní obsluhy města Kutná 
Hora, který byl již dříve odsouhlasen ve „Studii obsluhy hlavního města Prahy a jeho okolí 
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hromadnou dopravou osob“. Uvažováno je zavedení přímé linky zastávkových osobních 
vlaků Praha – Nymburk – Kolín – Kutná Hora město v intervalu 30/60 min a linky spěšných 
vlaků Praha – Kolín – Kutná Hora město v intervalu 60/120 min. Osobní vlaky Kutná Hora 
město – Zruč nad Sázavou pojedou v intervalu 60/120 min. 

Obsahem předkládané dokumentace je tudíž zapojení regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč 
nad Sázavou bezúvraťově do ŽST Kutná Hora hlavní nádraží, s částečnou přeložkou 
stávající trati v úseku Kutná Hora hl.n – zastávka kutná Hora – Sedlec, včetně elektrizace 
stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV do žst. Kutná Hora město. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

V kapitole není uvedeno variantní řešení záměru ani zdůvodnění výběru uvažované varianty 
záměru. Z kontextu textu této kapitoly je však zřejmé, že záměr je řešen v jedné variantě, 
která je v souladu s urbanistickou koncepcí schváleného územního plánu města Kutné Hory.. 

Zdůvodnění potřeby záměru je bez připomínek. 

 
 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  
Stavbu představují následující stavební objekty a provozní soubory: 

Železniční svršek 

Konstrukce železničního svršku 

V rekonstruovaných úsecích bude použit nový materiál – svršek S 49 na pražcích  B 91S/2 
s pružným upevněním , rozdělení „u“, bezstyková kolej. 

Nové výhybky budou soustavy S 49; druhé generace, uložené na betonových pražcích. 
Použijí se výhybky umožňující vevaření výhybky do bezstykové koleje. Výhybky v hlavní 
koleji budou vybaveny žlabovými pražci. 

Do koleje v mezistaničním úseku nebo do výhybek č.2 a O1 v žst. Kutná Hora město lze 
případně použít regenerovaný materiál z výzisku. 

Štěrkové lože bude mít min. tl. 35 cm pod ložnou (=spodní) plochou pražce. Štěrk musí být 
z přírodního drceného hutného kameniva frakce 32-63 mm. Projekt předpokládá, že po 
rozebrání štěrkového lože bude k recyklaci použita štěrková vrstva až do úrovně 0,15 m pod 
ložnou plochou pražce, spodní vrstva štěrkového lože je uvažována jako silně znečištěná, 
určená k odvezení na skládku. Ze štěrku určeného  k recyklaci bude 45% použito do nového 
štěrkového lože, 35% do podkladních vrstev a 20% bude odvezeno na skládku jako odpad. 

V obloucích s poloměrem menším než r = 330 m budou použity pražcové kotvy. 

V trati budou použity počítače náprav, nicméně součástí svršku budou i izolované styky. 
Počítá se s přednostním použitím lepených izolovaných styků (LIS). Lepené styky budou 
vevařeny na potřebná místa po položení nového svršku. Výhybky mohou být již od výrobce 
opatřeny izolovanými prvky. 
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SO 50-10-01 ŽST Kutná Hora hl.n. – železniční svršek 

Do ŽST Kutná Hora hl.n. je nově zapojena do stávající koleje č. 13 nově budovaná přeložka 
trati směrem na Kutnou Horu město. Stávající kolej č.9 je snesena a v místě před výpravní 
budovou je v jejím  prostoru navrženo  nové ostrovní nástupiště dl. 170 m, 530 mm nad TK 
s úrovňovým přístupem. Zrušena je také část koleje č. 11 a kolej č. 11a. Stávající kolej 
směrem na Kutnou Horu město a kolej č. 7 jsou změněny na koleje výtažné, zakončené 
zemními zarážedly. 

Celková délka demontovaných kolejí činí 1262 m,  demontované budou stávající výhybky č. 
28, 21, 19, 18 a 15. 

Celkový rozsah rekonstrukce kolejí (bez výhybek): 

svršek S 49 nový   762m 

směrová + výšková úprava   91m 

 

SO 51-10-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město – železniční svršek 

Trať je v km 0,452 – 1,700 přeložena do nové stopy, kde vede po novém násypu 
záplavovým územím. V km 1,700 – 2,808 je trať vedena ve stávající stopě, dochází zde 
k rekonstrukci stávajícího tělesa. Napojení do vlečky AVIA je zachováno. V km    2, 650 – 2, 
800 je budována přeložka způsobená posunem zhlaví žst Kutná Hora město. 

Část stávající trati (km 0,400 – 0, 760) je ponechána v provozovaném stavu jako výtažná 
kolej č. 17 z Kutné Hory hl.n., ve zbylém neprovozovaném úseku ( 0,760  –   1, 300) je 
sejmut kolejový rošt a odebráno štěrkové lože.¨ 

Celková délka demontovaných kolejí v tomto stavebním oddíle činí 1627 m, demontována 
bude stávající výhybka č. 1S. 

Směrové řešení zohledňuje minimalizaci záborů pro traťovou přeložku – za mostem v km 
0,538 je navržen oblouk vyhovující V = 60 km/h o poloměru r = 200 m s převýšením p = 128 
mm. Po mezipřímé se složeným obloukem o poloměru r1 = 359,13 m a r2 = 450 m vrací trať 
do své původní stopy. Oblouk o poloměru 359,13 m umožňuje použití vyzískané mostní 
konstrukce v km 1,271. Od km 1,159 vyhovuje trať až do km 2,734 návrhové rychlosti 70 
km/h. 

Niveleta koleje v úseku 0,520 – 1,540 je navržena tak, aby byla dle Ž 6.1 bezpečně 
navýšena oproti hladině h100 při kulminaci stoleté vody říčky Vrchlice při započítání vzedmutí 
způsobené umělými stavbami v záplavovém území. Maximálním stoupáním v trati je 
přechodová rampa mezi stávající tratí a nově budovaným mostem v km 0,538, která je nutná 
pro dodržení normové výšky spodního líce mostu nad vzedmutou hladinou h100. Hodnota 
stoupání je 18,94 promile a probíhá v délce 39 m. Niveleta koleje je naopak zahloubena o 
0,26 m pod stávajícím nadjezdem v km 2,125 z důvodu nízkého průjezdného profilu 
vzhledem k navrhované elektrizaci. 

Celkový rozsah rekonstrukce kolejí (bez výhybek): 

svršek S 49 nový  2343 m 
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SO 52-10-01 ŽST Kutná Hora město – železniční svršek 

Vzhledem k požadavkům na zvětšení užitečných délek kolejí u nástupištních hran v ŽST 
Kutná Hora město dochází k posunu vjezdového zhlaví cca o 50m směrem od výpravní 
budovy. Stávající kolej č. 1 je zrušena a v její pozici je navrženo ostrovní nástupiště 
s úrovňovým přístupem. Kolej č. 2 je zakončena zemním zarážedlem v km 3,060. 

Zrušeny jsou také koleje č. 4b, 6,8 a 10 a přiléhající výhybky č. 8,10, 13, 14 a 17. Napojení 
do  vleček Obila I. a Obila II. zůstává zachováno. 

Celková délka demontovaných kolejí činí 1837 m, demontované budou stávající výhybky č. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14 a 17. 

Celkový rozsah rekonstrukce kolejí (bez výhybek): 

svršek S49 nový              1066 m 

směrová + výšková úprava koleje     153 m 

 

Železniční spodek 

Návrh konstrukce železničního spodku 

Podkladem pro návrh konstrukce železničního spodku je příloha č. 601 –„Nová konstrukce 
pražcového podloží“ zpracovaná firmou Geotec-GS, a.s. v listopadu 2006.  

 

Obsahem přílohy je účelový podélný geotechnický profil, rozdělení úseků stávajícího podloží 
na kvazihomogenní bloky a návrh a posouzení skladby pražcového podloží. 

Na základě tohoto podkladu byly navrženy a rozvrženy do rekonstruované tratě jednotlivé 
typy konstrukcí. Vzhledem k tomu, že návrh je vytvořen pouze pro stopu stávající koleje, byly 
některé typy pražcového podloží ještě doplněny. 

Konstrukce žel. spodku: 

   složení     m 

typ 2.1   štěrkodrť 0/32    0,15 

typ 2.2   štěrkodrť 0/32    0,20 

typ 3.1   štěrkodrť 0/32    0,30 

   výztužné geosyntetikum 

typ 3.2   štěrkodrť 0/32    0,15 

   separační geotextilie 

typ 3.3 ZKPP  štěrkodrť 0/32    0,45 

   výztužné geosyntetikum   

typ 3.4   štěrkodrť 0/32    0,20 

   separační geotextilie 

 

Rozmístění konstrukcí železničního spodku: 
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SO 50-11-01 ŽST Kutná Hora hl.n. 

km 0,000 – 0,452  typ 3.1 (kol.č. 9,11,13) 

 

SO 51-11-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město 

km 0,452 – 0,528  typ 3.1 (kol. č. 1) 

km 0,548 – 1,249  typ 2.2 (kol. č. 1) 

km 1,293 – 1,720  typ 2.2 (kol. č. 1) 

km 1,720 – 2,520  typ 3.1 (kol. č. 1) 

km 2,520 – 2,633  typ 3.2 (kol. č. 1) 

km 2,633 – 2,808  typ 2.2 (kol. č. 1) 

 

SO 52-11-01 ŽST Kutná Hora město 

km 2,808 – 2,930  typ 3.4 (kol. č. 1,3,5, výh. č. 3) 

km 2,930 – 3,261  typ 3.1 (kol. č. 1) 

od km 2,930   typ 2.1 (kol. č. 3,5) 

    typ 2.1 (kol. č. 2 celá) 

 

Konstrukce typu 3.3 ZKPP bude použitá v místě stávajícího podchodu v ŽST Kutná Hora 
hl.n., a dále u objektů v km 1,566; 1,828; 1,866 a 2,526 (v délce 15m od objektu). 

 

Konstrukce nového náspu na přeložce trati v km 0,450 – 1,800 km 

Násyp je založen na soudržných zeminách (= hlíny a jíly, které dle ČSN 731001 odpovídají 
zeminám třídy F5/MI, F6/CI nebo F7/MH) na konsolidační vrstvě mocnosti 0,5m, vytvořené 
z netříděného lomového kamene frakce 0 – 250 mm o mocnosti 0,5 m, vyztuženou ve 
spodní části tuhou integrální biaxiální  geomříží. 

Sanace podloží náspu v přechodových oblastech nových mostů do vzdálenosti 50m od 
opěry bude provedena pomocí štěrkových pilot, které budou hloubeny v celém půdorysu 
náspu v trojúhelníkové síti o straně cca 1,2 – 1,5 m  (u opěry) až cca 2,8 -3,0 m. Piloty budou 
nutné  předvrtat průměrem 400. Teoretický průměr štěrkových pilot navržen 60 cm. Při jejich 
hutnění získá štěrková pilota průměr cca 70-80 cm. Pro materiál štěrkových pilot  je 
navrženo drcené kamenivo frakce 16-32 mm, případně 8-45 mm. 

Pro snížení účinků vnitřní eroze a vztlaku, po případném zatopení území, doporučujeme 
těleso náspu vybudovat z kamenité sypaniny (lomového odvalu) charakteru štěrku hlinitého 
s kameny o velikosti do 250 mm. Svahy tělesa jsou chráněny pohozem z lomového kamene 
položeném na filtrační vrstvě ze štěrkodrti. U paty násypu je navrženo odvodňovací zařízení 
k odvedení povrchových vod. 
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Sklon svahu náspu je navržen v jednotném sklonu 1:1,75, bude nutné jej přizpůsobit 
charakteru sypaniny, o které ještě není rozhodnuto. 

Pro podrobný průzkum lze doporučit provést další průzkumné sondy k ověření geologické 
stavby v podloží násypu a stanovit deformační charakteristiky zemin v podloží násypu včetně 
časového průběhu. 

 

Zásady návrhu odvodnění 

Odvodnění zemní pláně tělesa železničního spodku je provedeno příčným sklonem 5% 
k odvodňovacímu zařízení. Podpovrchové odvodnění  je navrženo pomocí trativodů 
z perforovaných trubek PVC DN 160 uložených do trativodní rýhy vyložené filtrační 
geotextilií. Zásyp rýhy se provede štěrkodrtí. Na trativodních větvích budou osazeny plastové 
trativodní šachty. V případě křížení trativodu s kolejí a ve sklonech menších, než pět promile 
jsou tato potrubí obetonována. Šachty jsou od sebe umísťovány ve vzdálenosti 30-50 m. 

Svodná potrubí jsou navržena z trubek PVC DN 300, která budou rovněž obetonována. 
Povrchové odvodnění je navrženo pouze v malé části mezistaničního úseku pomocí 
otevřených příkopů TZZ3 a TZZ4 uložených do podkladní betonové vrstvy tl. 0,10m. Tyto 
příkopy jsou odvedeny do vsakovací jímky v km 2,748 u paty nového násypu. 

 

SO 51-13-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, Rekonstrukce úrovňového přejezdu 
v km 1,390 

SO 51-13-02 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, Rekonstrukce úrovňového přejezdu 
v km 2,037 

V souvislosti s modernizací a elektrifikací traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora 
město je nutno provést rekonstrukci jednoho úrovňového přechodu pro pěší (šíře  

 

3,0m, úhel křížení 90o) a jednoho úrovňového přejezdu (konstrukce ze železobetonových 
panelů, šíře 5,0 m, úhel křížení 55o) s přilehlou vozovkou v nezbytném rozsahu. 

Odvodnění přejezdů je řešeno trativodními plastovými systémy s vyvedením na svah, nebo 
vsakovacím žebrem. Pod konstrukcí úrovňových přejezdů z důvodu zvýšení životnosti 
upevňovacích součástí kolejnic použity upevňovadla s antikorozní úpravou. 

 

SO 50-14-01 - Kutná Hora nádraží – nástupiště 

Začátek nově navrhovaného ostrovního nástupiště je v km 0,700.000, konec v km 0,256.000. 
Hrana hlavního ostrovního nástupiště je stanovena nad temenem kolejnice č.9 a 11. 

Ostrovní nástupiště mimoúrovňového typu L bez konzolových desek má celkovou délku 170 
m a vzdálenost nástupná hrany je 1670 mm od osy koleje. Šířka tohoto nástupiště činí 
6,16m. Nástupiště má příčný spád 1% směrem do kolejiště. Přístřešek pro cestující je řešen 
v SO 50-41-04. Informační panely, tabule a butony jsou součástí SO 50-43-01 Orientační 
systém. Na nástupiště bude vyúsťovat rampa ve sklonu 8% a přejezd přes koleje směrem 
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k výpravní budově na stávající zpevněnou plochu. Přejezd je navržen z celopryžových 
přejezdových panelů a  z betonové zámkové dlažby s obrubníkem. V druhém čele nástupiště 
je navrženo provozní schodiště do úrovně pražců. Pod úrovní  nástupiště u koleje č. 11 je 
navržen podélně kabelovod z prvků a komor Multikanálu – SO 50-44-01. Nástupiště je 
vybaveno lavičkami a odpadkovými koši. 

 

SO 51-14-01 - Kutná Hora město zastávka Sedlec – nástupiště 

Začátek nově navrhovaného vedlejšího nástupiště je v km 1,844.000, konec v km 2,014.000. 

Hrana nástupiště je stanovena 550 mm nad temenem kolejnice č. 1. 

Vedlejší nástupiště mimoúrovňové typu L bez konzolových desek má celkovou délku 170m a  
vzdálenost nástupní hrany je 1670 mm od osy koleje. Šířka tohoto nástupiště činí 3,00 m. 
Nástupiště má příčný spád 2% směrem od kolejiště. Přístřešek pro cestující je řešen v SO 
51-41-01. 

Na nástupiště bude vyúsťovat rampa ve sklonu 8% a cesta směrem k silnici, které jsou 
navrženy jako přístupová cesta na nástupiště pro cestující. Rampa i cesta jsou opatřeny 
zábradlím, které ústí za výstražník PZS u silničního přejezdu. V čelech nástupiště je 
navrženo provozní schodiště do úrovně pražců. Nástupiště je vybaveno lavičkami a 
odpadkovými koši. 

Kabely pro osvětlení nástupiště jsou v pruhu upraveného terénu o šířce 500 mm vedle 
nástupiště, od něhož je povrch spádován ke stávajícímu terénu. Vedle nástupiště budou také 
osazeny stožáry osvětlení. 

 

SO 52-14-01-  Kutná Hora město – nástupiště 

Začátek nově navrhovaného ostrovního nástupiště je v km 2,921.000, konec je v km 3,196.000. 
Hrana hlavního ostrovního nástupiště je stanovena 550 mm nad temenem kolejnice č. 1 a 3.  
Ostrovní nástupiště minoúrovňového typu L bez konzolových desek má celkovou délku 180 
m a 70 m a vzdálenost nástupní hrany je 1670 mm od osy koleje. Šířka tohoto nástupiště činí 
6,16 m. Nástupiště má příčný spád 1% směrem do kolejiště. Přístřešek pro cestující je řešen 
v SO 52-41-01. Informační panely, tabule a butony jsou součástí SO 52-43-01 Orientační 
systém. 

Na nástupiště budou vyúsťovat rampy ve sklonu 8% a přejezd přes koleje směrem 
k výpravní budově na stávající zpevněnou plochu. Přejezd je navržen z celopryžových 
přejezdových panelů a z betonové zámkové dlažby s obrubníkem. Zpevněnou plochu 
ohraničuje nové zábradlí městského typu, které navazuje na stávající zábradlí. V obou 
čelech nástupiště je navrženo provozní schodiště do úrovně pražců. Nástupiště je vybaveno 
lavičkami a odpadkovými koši. 

Kabely pro osvětlení nástupiště a další el. kabely jsou vedeny pod betonovou zámkovou 
dlažbou v chráničkách. 

 

SO 60-15-01  Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora, výstroj a značení trati 
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Zahrnuje návěsti respektive značky pro provozní a stavebně technickou orientaci, 
nezapojené do zabezpečovacího zařízení. Součástí objektu je i odstranění  stávající výstroje. 
Převážně je tvořen staničníky, sklonovníky, rychlostníky, předzvěstníky a návěstmi. 

 

Umělé stavby 

Podkladová územně technická studie předpokládala výstavbu dvou železničních mostů na 
přeložce trati – oba s průběžným štěrkovým ložem. S ohledem na hydrotechnické podmínky 
stavby bylo nutno volit jiný typ konstrukcí a to ve vazbě na možné  směrové a výškové 
vedení kolejí. 

Studie nauvažovala žádné mostní objekty v úseku starého  směrového vedení stavby. 

V rámci zpracování přípravné dokumentace zajistil projektant podrobnou prohlídku území, 
geodetické zaměření celé stavby a geotechnický průzkum – bylo zjištěno, že na úseku 
stavby se nachází šest propustků a jeden další most. Mimo dva objekty, kdy se nepodařilo 
zjistit jejich správce, objekt patřily: Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč a 
Zemědělské a vodohospodářské správě. 

Podle dispozice investora sledoval projektant pouze objekty většího průměru než 400 mm – 
které  jsou definovány jako propustky. U všech byla posuzována zatížitelnost a možnost 
vykonávání  dohledu odborným útvarem SDC. 

Kanalizační potrubí menších průměrů než 400 mm patřící VHS není potřeba posuzovat, jsou 
převážně ve velké hloubce a s tělesem trati se navzájem neovlivňují. 

V následujícím textu je uveden přehled všech mostních objektů a propustků: 

Železniční mosty 

SO 51-20-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, most v km 0,538 

SO 51-20-02 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, most v km 1,271 

SO 51-20-03 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, most v km 1,866 

SO 51-20-04 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, nadjezd v km 2,123 – ochranná 
opatření 

 

Železniční propustky 

SO 51-21-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, propustek v km 1,566 

SO 51-21-02 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, propustek v km 1,828 

SO 51-21-03 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, propustek v km 2,131 

SO 51-21-04 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, propustek v km 2,139 

SO 51-21-05 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, propustek v km 2,201 

SO 51-21-06 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, propustek v km 2,526 

 

Mostní objekty na komunikacích 



Posudek podle zák. č. 100/2001 Sb.        -        Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město 

 

 19

SO 51-22-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, most přes Vrchlici – propojení 
pozemků 
 

Zásady řešení rozhodujících objektů 

SO 51-20-01  Most v km 0,538 

Nový most bude navržen na zatížení vlakem ČSD-Z. Spodní hrana nosné konstrukce je nad 
novým Q100 se započteným vzdutím + 500 mm rezerva. Navržený ocelový most je s dolní 
mostovkou s plnostěnnými nosníky. S ohledem na nedostatek stavební výšky bylo 
rozhodnuto o  mostě bez průběžného štěrkového lože. Rozpětí mostu 18,9 m. Opěry budou 
betonové, založené na velkoprůměrových pilotách. Délka přemostění  16,3 m. S ohledem na 
hydrotechnické výpočty (součinitel drsnosti x nutná co nejmenší výška vzdutí) je koryto 20 m 
před mostem až k stávajícím mostům odlážděno kamennou dlažbou do betonového lože. 
Odláždění je ukončeno prahem (zajišťovací zídkou). 

Bylo dohodnuto, že vyústění drenáže bude nad výškou hladiny Q5, bez ohledu na výšku 
drenáže od spáry mezi opěrou a úložným prahem. Jsou navrženy štěrkopískové piloty na 
vzdálenost 50 m od rubu opěry,  jejich vzájemná vzdálenost se bude směrem od opěry 
zvětšovat. Montáž mostu bude prováděna na místě s vložením dočasných podpor do koryta 
řeky Vrchlice. 

 

SO 51-20-02  Most v km 1,271 

Tento objekt leží na nové přeložce trati a překonává řeku Vrchlici. Na doporučení investora 
bylo předloženo a odsouhlaseno řešení s využitím mostu Malá Hrabovka SO 401 v km 
186,652. Železniční svršek nové trati byl uzpůsoben oblouku na stávající konstrukci R= 
359,13 m. Nová nosná konstrukce musí vyhovovat „ČSD-D4/70“. Spodní hrana nosné 
konstrukce je nad novým Q100 se započteným vzdutím + 500 mm rezerva. Ocelový most je 
s dolní mostovkou s plnostěnnými nosníky a byl navržen jako dlouhodobé provizorium 
s výhradně šroubovanými montážními styky. Konstrukce je bez průběžného štěrkového lože. 
Rozpětí mostu je 43,0 m. Konstrukce bude uložena na úložných prazích, do kterých budou 
vetknuty velkoprůměrové piloty. Délka přemostění 40,5 m. Koryto pod mostem nebude 
upravováno, pouze bude odtěžena část břehu a úložných prahů z důvodu přístupů k nosné 
konstrukci a k ložiskům. Pro založení stavby jsou doporučeny štěrkopískové piloty na 
vzdálenost 50 m od líce opěry, jejich vzájemná vzdálenost se bude směrem od opěry 
zvětšovat. Montáž mostu bude prováděna na místě s vložením dočasných podpor do koryta 
řeky Vrchlice. Výluka na trati se z důvodu stavby objektu stavby nepředpokládá. 

V rámci předkládaného záměru bude most demontován a převezen na úložiště v Praze 
Bubnech. Bude provedena repase a konstrukce bude dopravena z dočasného úložiště na 
místo určení. 

 

SO 51-20-03  Most v km 1,866 
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Správce tohoto objektu není znám. Jedná se o most se světlou šířkou 2,615 m a světlou 
výškou cca 0,9 – 1,0 m. Nosnou konstrukci tvoří dle průzkumů betonové panely 
s vylehčovacími dutinami. Navrhuje se výměna těchto panelů v délce 6,5 m pod kolejí. 
V nové desce bude proveden prostup s poklopem. Konstrukce bude navržena na zatížení 
vlakem ČSD-Z. Koryto pod mostem bude pročištěno. Výtok do řeky Vrchlice bude ponechán 
ve stávajícím stavu. Oproti návrhu s rubovou drenáží byl dán požadavek na vypuštění této 
drenáže. Do prostoru pod novou desku bude zaústěn trativod železničního spodku. Výluka 
na trati se z důvodu stavby objektu předpokládá dva měsíce. 

 

SO 51-20-04  Nadjezd v km 2,125 . ochranná opatření 

Ochranná opatření se budou realizovat na silničním nadjezdu v km 101,370 přes trať a potok 
silnice II/126. Nadjezd je v železničním km 2,125. Správcem tohoto objektu je SÚS Kutná 
Hora. Nadjezd je o šesti polích z předpjatých prefabrikovaných nosníků. Výluka na trati se 
z důvodu stavby objektu nepředpokládá. 

 

Železniční propustky 

SO 51-21-01  Propustek v km 1,566 

Správce tohoto objektu je Zemědělská vodohospodářská správa – pracoviště Kutná Hora. 
Název tohoto objektu je „přítok Vrchlice“. Tento objekt leží na nové přeložce trati, v ose 
stávajícího propustku DN 800 mm z firmy Tabák a.s. do řeky Vrchlice. Na obou stranách 
nového náspu budou vybudovány šachty z vodostavebního betonu. Do šachet budou 
zaústěny trativody železničního spodku. Mezi šachtami budou stávající trouby vyměněny za 
nové trouby DN 1000 mm. Vtok ani vyústění nebude rekonstruováno. Výluka na trati se 
z důvodu stavby objektu nepředpokládá. 

 

SO 51-21-02  Propustek v km 1,828 

Tento objekt slouží jako odlehčovací kanalizace a je součástí kanalizačního systému města 
Kutná Hora. Správcem tohoto objektu je firma VHS Vrchlice – Maleč a.s. Jedná se o 
kanalizační řád s označením O1-R. profil propustku pod dráhou je DN 800 mm. Vzhledem ke 
značné vzdálenosti od osy koleje jak ke vtoku tak k výtoku, bylo rozhodnuto o provedení 
jedné šachty z vodostavebního betonu pro možnost revize stavu objektu. Vtok ani vyústění 
nebude rekonstruováno. Výluka na trati se z důvodu stavby objektu předpokládá cca 2 
měsíce. 

 

SO 51-21-03  Propustek v km 2,131 

Tento objekt slouží jako odlehčovací kanalizace a je součástí kanalizačního systému města 
Kutná Hora. Správcem tohoto objektu je firma VHS Vrchlice-Maleč a.s. Jedná se o 
kanalizační řád s označením Z-K. Profil propustku pod dráhou je DN 600 mm, od lomu DN 
1000 mm. Vzhledem k možnosti dohledu ze stávající komory napravo a šachty nalevo trati 
nebudou na tomto objektu realizovány žádné stavební práce. Výtok z kanalizace nebude 
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rekonstruován. V rámci projektu ke stavebnímu povolení zpracovávané firmou Hydroprojekt 
CZ a.s., která projektuje rekonstrukci stoky „A“, jíž je tento objekt součástí, bude na výtoku 
osazena zpětná klapka. Výluka na trati se z důvodu stavby objektu nepředpokládá. 

 

SO 51-21-04  Propustek v km 2,139 

Tento objekt slouží jako kanalizační řád města Kutná Hora. Správcem tohoto objektu je  
firmu VHS Vrchlice-Maleč a.s. Jedná se o kanalizační řád s označením O1A. Profil propustku 
pod dráhou je DN 1000 mm. Vzhledem k možnosti dohledu ze stávající komory napravo a 
šachty nalevo nebudou na tomto objektu realizovány žádné stavební práce. Výluka na trati 
se z důvodu stavby objektu nepředpokládá. 

 

SO 51-21-05  Propustek v km 2,201 

Správce tohoto objektu není znám. Profil propustku pod dráhou je DN 600 mm. Na pravé 
straně trati bude vybudována šachta z vodostavebního betonu. Čelo propustku bude 
zrekonstruováno. Výtok bude odlážděn a ukončen na konci zajišťovací zídkou-prahem. Do 
nového odláždění výtoku budou zaústěny trativody železničního spodku. Výluka na trati se 
z důvodu stavby objekty předpokládá cca dva měsíce 

SO 51-21-06  Propustek v km 2,526 

Tento objekt slouží jako odlehčovací kanalizace a je součástí kanalizačního systému města 
Kutná Hora. Správcem tohoto objektu je firma VHS Vrchlice-Maleč a.s. Jedná se o 
kanalizační řád s označením O2A. Profil propustku pod dráhou je 1500/800 mm. Vzhledem 
k možnosti dohledu ze stávajících šachet na obou stranách koleje, nebudou na tomto objektu 
realizovány žádné stavební práce. Výtok z kanalizace nebude rekonstruován. Nebude 
prováděna dodatečná izolace ani rubová drenáž. Výluka na trati se z důvodu stavby objektu 
nepředpokládá. 

 

SO 51-22-01  Most přes Vrchlici – propojení pozemků 

Objekt  je budován jako přístup na pozemek mezi Vrchlici a novou přeložku trati. Nosnou 
konstrukci tvoří jednopólový spřažený nosník o rozpětí pole 22,0 m. Jde o dva nosníky tvaru 
T spřažené železobetonovou deskou tl. 250 mm. Spodní hrana nosné konstrukce je nad 
novým Q100 se započteným vzdutím + 500 mm rezerva. Nosná konstrukce je uložena na 
elastomerových ložiskách osazených na ložiskových blocích. Opěry jsou navrženy jako 
masivní se založením na velkoprůměrových pilotách vetknutých přímo do úložného prahu. 
Šířka vozovky je 3,0 m jízdního pruhu + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice. Most bude opatřen 
zábradelním systémem, úroveň zadržení H1. Jelikož spodní stavba nezasahuje do koryta 
Vrchlice, nebude koryto upravováno, pouze bude uvedeno do původního stavu. 

 

SO 51-30-01  Příjezdová komunikace na rozdělené pozemky 

Obsahem tohoto objektu je polní cesta, která zpřístupňuje pozemek 770/1 a 763/1 rozdělený 
tělesem nové železniční trati. Cesta se za stávajícím železničním přejezdem (původní 
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staničení km 0,511) napojuje na příjezdovou komunikaci do areálu firmy Montana a 
pokračuje jihovýchodním směrem po obvodě areálu. Cesta je vedena po pozemku ČD. Polní 
cesta délky 96,28 m má základní šířku 3m s rozšířením v oblouku R=15 m a R=25 m. 

V začátku úpravy se napojuje na příjezdovou komunikaci do areálu firmy Montana ca 10m za 
stávajícím železničním přejezdem přes vlečku, konec úpravy je na hranici pozemku ČD. 
Z důvodu realizace polní cesty bude nutné provést demolici objektu kůlny. 

 

Pozemní objekty 

SO 50-40-01 Kutná Hora hl.n., napájecí stanice (podpůrná spínací stanice) 

Jedná se o novostavbu napájecí stanice, umístěnou v železniční stanici Kutná Hora hlavní 
nádraží poblíž silničního mostu. 

Stavba je navržena jako obdélníkový zděný přízemní  nepodsklepený objekt, krytý sedlovou 
střechou, s hřebenem orientovaným kolmo k trati. Dispoziční řešení  zcela vychází 
z požadavků na technologii provozu. Ke stavbě je navržena nová obslužná asfaltová 
komunikace napojená na stávající přilehlé komunikace. Pozemek kolem napájecí stanice je 
oplocen plotem doplněným ostnatým drátem. Oplocení strany směrem k trati tvoří nově 
budovaná protihluková stěna. Objekt bude napojen na stávající vodovodní a kanalizační 
vedení, křižující stávající pozemek. Příslušné objekty: přeložka vodovodního řadu DN 160 a 
přeložka kanalizačního řadu DN 250 budou specifikovány v následujícím stupni 
dokumentace. 

 

SO 50-40-02  Kutná Hora hl.n., stavební úpravy výpravní budovy 

Jedná se o stavbu nové vstupní kabelové šachty, nacházející se cca 1,5 m od objektu 
výpravní budovy v železniční stanici Kutná Hora hl.n. Tato nově budovaná betonová šachta 
nahradí stávající (rozměrově menší) šachtu, která bude odstraněna. Z této nové šachty 
budou vedeny kabely novým kabelovým kanálkem do budovy do místnosti kabelových 
závěrů. Ze strany trati budou do šachty nově zaústěny dva multikanály. 

 

SO 52-40-01 Kutná Hora město, stavební úpravy výpravní budovy 

Jedná se o stavební úpravy dvou stávajících místností upravených ve výpravní budově 
v železniční stanici Kutná Hora město. Jedná se o  modernizaci stávající dopravní kanceláře 
a dále se ze stávající nevyužívané čekárny zřizuje sdělovací místnost. 

 

SO 52-40-02  Kutná Hora město, stavební úpravy přístavby skladiště 

Jedná se o stavební úpravy v současné době nevyužívané stávající přístavby ke skladišti, 
nacházející se v železniční  stanici Kutná Hora město. Do stávajících prostorů je nově 
navržena místnost stavědlové ústředny, místnost napájení, kancelář, sklad a sociální 
zařízení. Kromě vnitřních stavebních úprav, bude kompletně opraven vnější plášť přístavby a 
opravena střecha. 
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SO 50-41-01 Kutná Hora hl.n. – přístřešky pro cestující 

Projekt zahrnuje návrh typového dvojitého přístřešku pro cestující. Přístřešek je umístěn na 
ostrovním nástupišti mezi kolejemi č.9 a č.11 mimostředně vzhledem k vedení multikanálu 
v nástupišti. 

Jedná se o nádražní přístřešek typu Planum 40/140 prodloužený, půdorysné velikosti 
zastřešení 2280 mm x 12 660 mm. Velikost zastřešené plochy je prokázána frekvencí 
cestujících. Konstrukce bude sestavena jako smontovatelná, bez svařovaných spojů. 
Krytinou přístřešku je komůrkový polykarbonát odolný proti UV záření. Přístřešek je opláštěn 
kaleným sklem vysoce odolným proti nárazu. Krytina i opláštění budou součástí dodávky 
ocelové konstrukce. Podokapní žlaby jsou ocelové pozinkované. Pod zastřešením jsou 
umístěny dvě dřevěné lavičky, které jsou pevně připojeny k nosné konstrukci. Součástí 
přístřešku jsou rovněž dva odpadkové koše. Na stěně přístřešku uvnitř je umístěna zasklená 
vitrína pro jízdní řády a ostatní informace pro cestující. Cedule orientačního systému budou 
na výpravní budově. Osvětlení je zajištěno zářivkovými svítidly. 

 

 

SO 51-41-04  Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, zastřešení nástupiště Sedlec 

Projekt zahrnuje návrh typového přístřešku pro cestující. Přístřešek je umístěn na 
rozšířeném  nástupišti u koleje č.1. 

Jedná se o nádražní přístřešek typu Planum 40/140 půdorysné velikosti zastřešení 2280 mm 
x 7060 mm. Velikost zastřešené plochy je prokázána frekvencí cestujících.  

Konstrukce bude sestavena jako smontovatelná, bez svařovaných spojů. Krytinou přístřešku 
je komůrkový polykarbonát odolný proti UV záření. Přístřešek je opláštěn kaleným sklem 
vysoce odolným proti nárazu. Krytina i opláštění budou součástí dodávky ocelové 
konstrukce. Podokapní žlaby jsou ocelové, pozinkované. Pod zastřešením je umístěna 
dřevěná lavička, která je pevně připojena k nosné konstrukci. Součástí přístřešku je rovněž 
odpadkový koš. Na stěně přístřešku uvnitř je umístěna zasklená vitrína pro jízdní řády a 
ostatní informace pro cestující. Cedule orientačního systému bude na přístřešku. Osvětlení 
je zajištěno zářivkovými svítidly. Odvodnění střechy pomocí podokapních žlabů do svodů 
z plastové hadice umístěné uvnitř sloupků bude do kanálku acodrain a jím do terénu mimo 
koleje. Kanálek prochází opěrnou stěnou. 

 

SO 52-41-01  Kutná Hora město, přístřešky pro cestující 

Projekt zahrnuje návrh typového dvojitého přístřešku pro cestující. Přístřešek je umístěn 
osově na ostrovním nástupišti mezi kolejemi č.1 a č.3. 

Jedná se o nádražní přístřešek typu Planum 40/140 prodloužený, půdorysné velikosti 
zastřešení 2280 mm x 12660mm. Velikost zastřešené plochy je prokázána frekvencí 
cestujících. Konstrukce bude sestavena jako smontovatelná, bez svařovaných spojů. 
Krytinou přístřešku je komůrkový polykarbonát odolný proti UV záření. Přístřešek je opláštěn 
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kaleným sklem vysoce odolným proti nárazu. Krytina i opláštění budou součástí dodávky 
ocelové konstrukce. Podokapní žlaby jsou ocelové, pozinkované. Pod zastřešením je 
umístěna dřevěná lavička, která je pevně připojena k nosné konstrukci. Součástí přístřešku 
je rovněž odpadkový koš. Na stěně přístřešku uvnitř je umístěna zasklená vitrína pro jízdní 
řády a ostatní informace pro cestující. Cedule orientačního systému bude na přístřešku. 
Osvětlení je zajištěno zářivkovými svítidly. Dále bude opatřen vrchními nátěry. Svislé 
dešťové svody jsou vedeny vnitřkem sloupků a jsou navrženy z plastové hadice. 

 

SO 50-14-01 Kutná Hora hl.n. – kabelovod 

Pod úrovní nástupiště SO 50-14-01 u koleje č. 11 je navržen podélně kabelovod z prvků a 
komor Multikanálu. Kabelovod je navržen s přesahem 1,0m od konce přechodu, resp. 
služebního schodiště, aby bylo možno protáhnout kabely z prostoru kolejiště do kabelové 
trasy bez nutnosti demontáže konstrukce nástupiště. V trase multikanálu jsou osazeny 
plastové přístupové komory POLY VAULT. Kabelové komory budou zavřeny zadlažďovacími 
poklopy. Trasa kabelů odbočuje od nástupiště k šachtě SO 50-40-02 u výpravní budovy 
dvěma multikanály a podchází trativod a kolejiště. 

 

SO 50-43-01 - Kutná Hora hl.n. – orientační systém 

V rámci tohoto objektu bude vytvořen nový orientační systém, který slouží k orientaci 
cestujících ve stanici  a tím k zajištění  jejich snadného a bezpečného pohybu. 

 

SO 60-45-01 Kutná Hora město - Kutná Hora město, demolice 

Jedná se o demolici dvou drobných stavebních objektů: 

stavědla ST-1, nacházejícího se poblíž železniční stanice Kutná Hora město 

kůlny, nacházející se poblíž železniční stanice Kutná Hora hl.n. 

Oba objekty jsou přízemní nepodsklepené zděné stavby, obdélníkového půdorysu, kryté 
střechou sedlového resp. pultového typu. 

 

Protihluková opatření 

SO 50-50-01  Kutná Hora hl.n. – protihlukové stěny 

Jedná se o tři samostatné protihlukové stěny, nacházející se v železniční stanici Kutná Hora 
hlavní nádraží. Z hlediska konstrukce jde o betonové stěny, skládané z jednotlivých 
prefabrikovaných betonových segmentů, ukládaných do betonových prefabrikovaných 
sloupků. Sloupky jsou kotveny do železobetonových základových pilot. 

 

SO 52-50-01 Kutná Hora město – protihlukové stěny 

Jedná se o tři samostatné protihlukové stěny, nacházející se v železniční stanici Kutná Hora 
město. Z hlediska konstrukce jde o betonové stěny, skládané z jednotlivých prefabrikovaných 
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betonových segmentů, ukládaných do betonových prefabrikovaných sloupků. Sloupky jsou 
kotveny do železobetonových základových pilot. 

 

Trakční vedení a ukolejnění 

Dále jsou ve vztahu k uvedeným stavebním objektům týkajících se trakčního vedení a 
ukolejnění pouze vyjmenovány jednotlivé stavební objekty bez podrobnějšího popisu, 
protože tyto stavební objekty nemohou významněji ovlivnit jednotlivé složky životního 
prostředí: 

SO 50-60-01 žst. Kutná Hora hl.n., TV 

SO 50-60-02 žst. Kutná Hora hl.n., úpravy ZOK 

SO 50-60-03 TM Kutná Hora, připojení napájecího vedení 

SO 50-60-04 TM Kutná Hora, připojení zpětného vedení 

SO 51-60-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, TV 

SO 52-60-01 žst. Kutná Hora město, TV 

SO 50-61-01 žst. Kutná Hora hl.n., ukolejnění 

SO 51-61-01 Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora město, ukolejnění 

SO 52-61-01 žst. Kutná Hora město, ukolejnění 

Silnoproudé rozvody 

Dále jsou ve vztahu k uvedeným stavebním objektům týkajících se silnoproudých rozvodů 
pouze vyjmenovány jednotlivé stavební objekty bez podrobnějšího popisu, protože tyto 
stavební objekty nemohou významněji ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí: 

SO 50-62-01 Kutná Hora hl.n. – rekonstrukce rozvodů NN 

SO 50-62-02 Kutná Hora hl.n. – osvětlení stanice 

SO 50-62-03 Kutná Hora hl.n. – dálkové ovládání ÚO 

SO 50-62-04 Kutná Hora hl.n. - EOV 

SO 50-62-05 Kutná Hora hl.n. – přeložky silnoproudých kabelů 

SO 50-62-06 Kutná Hora hl.n. – přípojka 22 kV pro NS včetně dozbrojení  

                      rozvodny 22 kV ČEZ Distribuce 

SO 51-62-01 Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město, zast. Sedlec – přípojka NN 

SO 51-62-02 Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město, zast. Sedlec – osvětlení 

SO 52-62-01 Kutná Hora město – rekonstrukce rozvodů NN 

SO 52-62-02 Kutná Hora město – osvětlení stanice 

SO 52-62-03 Kutná Hora město – dálkové ovládání ÚO 

SO 52-62-04 Kutná Hora město – EOV 

SO 52-62-05 Kutná Hora město – přeložky silnoproudých kabelů 

SO 52-62-06 Kutná Hora město – přípojka NN včetně měření 
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Přeložky inženýrských sítí 

SO 50-71-01  Přeložka vodovodu, km 0,425-0,523 

V souběhu se stávající tratí vede drážní vodovod PE DN 50, který bude v kolizi s novou 
trasou elektrifikované tratě. Stávající přípojka Montanu je také v kolizi s novou trasou kolejí a 
stavebními pracemi v daném území a bude navržena kratší trasou. Z důvodu výstavby nové 
tratě bude přeložen vodovod podél nové trasy kolejí do souběhu a kolmého křížení. 

Km 0,425-0,523 

Nová trasa je navržena v délce 112 m s napojením ve stávající šachtě u řeky Vrchlice na 
jednom konci a na druhé straně vedle objektu (strážní domek) s číslem parcelním 768. 

Km 0,420 

Nová přípojka pro Montan je navržena ze stávajícího řadu ze stávající šachty u strážního 
domku. Délka přípojky bude 18 m a profil DN 50. Bude navržena z PE a trasa bude 
zpřesněna po dohodě s majiteli areálu. Za vstupem do areálu bude vybudována nová 
vodoměrná šachta. Stávající vodoměrná šachta v zahradě objektu p.č. 768 bude upravena 
pro občasný pojezd traktorů. V šachtě se provede napojení nové přípojky pro Montan. Na 
stávající šachtu, která bude nově v komunikaci, se osadí krycí deska a rám s poklopem 
profilu 600 mm určeným pro těžký provoz D400. Zrušeno bude 105 m stávajícího vodovodu 
a přípojka pro Montan v délce 144 m. 

 

SO 60-71-01  Protikorozní opatření na vodovodech 

Objekt řeší protikorozní ochranu vodovodního řadu Kutná Hora – Čáslav, jež je ve vlastnictví 
Vodohospodářské společnosti Vrchlice. Za účelem omezení nepříznivých vlivů bludných 
proudů je navržena výměna ručně nastavitelného usměrňovače ve stávající SKAO Karlov za 
automaticky řízený a osazení propojovacího objektu s měřící sondou a trvalým 
monitorováním korozní situace v místě křížení vodovodu s tratí. Dále je navržena kontrola 
stavu vnější izolace potrubí vodovodu v přilehlém úseku k trati a referenční měření 
potenciálu a proudu v blízkosti trati před a po elektrizaci. 

 

SO 51-72-01  Přeložky VTL plynovodů 

Výše uvedený SO je pak z důvodu zajištění určité přehlednosti dělen na další podobjekty a 
to: 

SO 51-72-01.1  Přeložka VTL plynovodu č. 138 DN 150 v km trati 0,555 

SO 51-72-01.2  Přeložka VTL plynovodu č. 138 DN 150 v km trati 1,299 

SO 51-72-01.3  Přeložka VTL plynovodu č. 354 DN 80 v km trati 1,395 (VTL plynovod bude 
převeden na STL plynovod) 

SO 51-72-01.4  Přeložka VTL plynovodu č. 187 DN 100 v km trati 1,522 

SO 51-72-01.5  Návrh technických opatření na VTL plynovodu č. 71 DN 80 v km trati 1,821 
(VTL plynovod bude převeden na STL plynovod) 
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SO 51-72-01.6  Návrh technických opatření na VTL plynovodu č. 477 DN 100 v km trati 
2,165  (VTL plynovod bude převeden na STL plynovod) 

 

SO 60-73-01  Přeložky ČEZ – Distribuce 

Uvedený stavební objekt významněji neovlivňuje jednotlivé složky životního prostředí, není 
proto nezbytné se jeho popisem podrobněji zabývat. 

 

SO 51-81-01  Přeložka odlehčovacího koryta, km 0,540-0,610 

V souběhu se stávající tratí vede odlehčovací kanál, který slouží k odlehčení potoka Od 
sedmi Zlodějů před vtokem pod stávající železniční trať. Tento kanál bude v kolizi s novou 
trasou elektrifikované tratě. 

Koryto je možné přeložit do souběhu s tratí a zaústí se do Vrchlice mezi novým a stávajícím 
mostem. Profil odlehčovacího koryta bude shodný jako stávající koryto, v shodném spádu a 
výšce zaústění do řeky Vrchlice. Nová trasa koryta je dlouhá 72m. 

Zrušeno je 70 m stávajícího koryta. 

Kolize s VTL plynovodem DN 150 je řešena přeložkou VTL plynovodu viz SO 51-72-01. 

 

SO 51-81-02  Přeložka potoka Od Sedmi Zlodějů, km 0,780-0,980 

Elektrifikovaná trať prochází územím, na kterém je vybudováno stávající podrobné 
odvodňovací zařízení. Stávající potok Od Sedmi Zlodějů je překřížen s novou trasou 
elektrifikované tratě na náspu v oblouku. 

V rámci výstavby nových kolejí dojde ke zrušení částí drenážního systému a bude nutno dále 
řešit přeložku části upraveného koryta potoka „Od Sedmi zlodějů“  pod vnější patou oblouku 
nového náspu trati. Nová trasa se napojuje dvěma oblouky na stávající koryto. Koryto je 
navrženo se svahy ve sklonu 1: 1,5 se dnem a svahy z betonových tvárnic, šířka dna je 
0,55m a výška svahů cca 1,2m. Svahy nad betonovými deskami jsou ohumusovány 
s osetím. Spád nové trasy potoka je 0,311%. 

Do potoka se provede nové napojení drenážního systému do stávajícího koryta a jednou do 
přeloženého úseku. Jedno stávající napojení drenážního systému bude zrušeno. 

 

SO 51-81-03  Úpravy drenáže, km 0,695-1,045 

Elektrifikovaná trať prochází územím, ve kterém je vybudováno stávající podrobné 
odvodňovací zařízení, které je odváděno do potoka Od Sedmi Zlodějů. 

Nová trasa kolejí v náspu může porušit funkčnost odvodňovacího zařízení. Navrhují se 
záchytné drény s drenážními spojkami na propojení drénů přerušených stavbou tělesa 
nových kolejí. 

Nově se uloží 240 m sběrných per profilu 50 mm. Pro zvýšení hydraulické vodivosti se 
svodné drény obsypou tříděných kamenivem. Svodné drény – hlavníky budou profilu DN 80 
délky 200 m a DN 100 v délce 180 m. V místech lomů a napojení se vybudují nové šachty. 
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Jedná se o šest drenážních šachet hloubky 1,50 m s kalovým prostorem. Zrušeno je 360 m 
záchytných drénů. 

Provede se nové napojení drenážního systému do vodoteče. Nové záchytné drény jsou na 
dvou místech nově zaústěny do potoka Od sedmi zlodějů. Jednou přímo do stávajícího 
koryta a jednou do přeloženého úseku potrubím v chráničce vedoucí pod náspem nové tratě. 
Jedno stávající napojení drenážního systému bude zrušeno. 

Potrubí pod tratí bude uloženo v betonové chráničce DN 200, 25 m dlouhé. 

 

SO 60-83-01  Náhradní výsadba 

Obsahem objektu bude náhradní výsadba za vykácenou zeleň. Rozsah náhradní výsadby 
není v rámci dosud zpracovaných projektových podkladů doposud konkretizován, s ohledem 
na předpokládanou značnou míru zásahu do porostů dřevin bude nutno obsah objektu 
náhradní výsadby podrobně projednat nejdéle v rámci DÚR a stanovit prostory pro náhradí 
výsadbu. 

 

SO 60-84-01  Zabezpečení veřejných zájmů 

Objekt řeší dopady stavby na veřejnou infrastrukturu. Elektrifikovaná trať prochází územím, 
ve kterém se nacházejí inženýrské sítě, vodní toky a na kterém je vybudováno stávající 
podrobné odvodňovací zařízení. Stávající potok Od Sedmi Zlodějů je překřížen s novou 
trasou elektrifikované tratě v oblouku. 

Nová trasa se napojuje dvěma oblouky na stávající koryto. Koryto je navrženo se svahy ve 
sklonu 1: 1,5 se dnem a svahy z betonových tvárnic, šířka dna je 0,55 m a výška svahů cca 
1,2 m. Svahy nad betonovými deskami jsou ohumusovány s osetím. Spád nové trasy potoka 
je 0,311%. Do potoka se provede nové napojení drenážního systému do stávajícího koryta a 
jednou do přeloženého úseku. Jedno stávající napojení drenážního systému bude zrušeno. 

Veřejným zájmem je rovněž ochrana dřevin v parku mezi stávající tratí a levým břehem 
Vrchlice od městského nádraží k silnici II/126. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje lze považovat za dostačující. 

V kapitole je podrobně popsáno trasování a rozsah posuzovaného záměru včetně 
vyvolaných investic. V příloze je graficky zobrazeno situování záměru. Významné detaily 
jsou dokladovány fotodokumentací. 

Podrobněji mohly být uvedeny údaje o rozsahu zemních prací a nakládání s výkopovou 
zeminou, ale s ohledem na úvodní stupeň technického návrhu nebyly dosud k dispozici. 

 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby – 2010 
Dokončení stavby - 2010 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:  Středočeský kraj 
Obec:  Kutná Hora 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 
 
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Určujícím navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr.  

Kromě jiného je zjevné, že pro předkládaný záměr bude nezbytné řešit řadu správních 
rozhodnutí v předběžných otázkách: 

- Souhlas se záborem zemědělských půd v I. třídě ochrany podle zák. č. 334/1992 Sb., 
v platném znění v rozsahu 1 - 10 ha – KÚ Středočeského kraje  

 

- Rozhodnutí o kácení porostů dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., 
v platném znění a uložení náhradní výsadby podle § 9 téhož zákona – MěÚ Kutná Hora 

 

- Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2  zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do 
vodního toku Vrchlice, upravené vodoteče od ČOV a VKP  údolní nivy - MěÚ Kutná Hora 

 

- Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., 
v platném znění pro: 
- ohrožené druhy – Krajský úřad Středočeského kraje 
- silně ohrožené druhy – příslušná správa CHKO 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a pro úplnost uvádí upřesňující 

informaci pro oznamovatele:.  

- Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v území s archeologickými nálezy, je 
stavebník povinen v době přípravy stavby zkontaktovat některé z 
příslušných archeologických pracovišť pro vydání souhlasu ke stavbě a stanovení 
podmínek záchranného archeologického výzkumu (§ 22 zákona č. 20/1987 Sb. v 
platném znění) – příslušným úřadem je oprávněné archeologické pracoviště. 
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POSOUZENÍ ÚDAJŮ O VSTUPECH 

B.II.  Údaje o vstupech  
B.II.1 Půda 

Trvalý a dočasný zábor ZPF 
Dle předaných podkladů záměr vyžaduje dočasný a trvalý zábor ZPF. Bilance nároků  na 
plochy dle charakteru pozemků a jednotlivých katastrů je uveden v následující tabulce: 

Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) Katastrální 

území  ZPF PUPFL ostatní  ZPF PUPFL ostatní dočasný celkem 

Kutná Hora 10 107 0 2 954 16 434 0 4 243 20 677 

Malín 0 0 0 0 0 0 0 

Sedlec u 
Kutné Hory 

8 977 0 1 538 9 867 0 4 864 14 731 

Celkem 19 084 0 4 492 26 301 0 9 107 35 408 

 

Trvalý a dočasný zábor PUPFL 
Záměr neznamená dočasný ani trvalý zábor PUPFL.  

 

Chráněná území a ochranná pásma 

Zvláště chráněná území 
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 
zákona č. 114/1992 Sb.  v platném znění. 

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území podle horního zákona.  

Plošně památkově chráněná území jsou: a) historické jádro Kutné Hory (městská památková 
rezervace Kutná Hora); b) ochranné pásmo městské památkové rezervace; c) slavníkovské 
hradiště v Malíně. Městská památková rezervace Kutná Hora je spolu s chrámem sv. 
Barbory a katedrálou nanebevzetí Panny Marie v Sedleci zapsána na Seznam světového 
přírodního a kulturního dědictví UNESCO (09.12.1995). V městské památkové rezervaci je 
zapsáno 317 nemovitých kulturních památek včetně národních  kulturních památek. 

 

Ochranná pásma 
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 Sb. 
v platném znění nejsou polohou záměru dotčena. Záměr se nenachází  v ochranném pásmu 
lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění ani v OP zvláště 
chráněných území přírody (§ 37 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

  

Obecně chráněné přírodní prvky 
V rámci předkládaného záměru dochází ke kontaktu stavby s vodními toky. Vodoteč Vrchlice 
bude přemostěna mosty v km 0,538 (SO 51-20-01) a v km 1,271 (SO 51-20-02). Stavební 
objekt SO 51-81-02 řeší přeložku potoka Od Sedmi Zlodějů. 
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Záměr se tak nachází v územní kolizi a v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky 
vodními toky Vrchlice a potokem Od Sedmi Zlodějů. oba vodní toky jsou VKP „ze zákona“ 
(§3 písm, b/ zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění) 

Podél vodních toků jsou trasovány biokoridory.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 

 
B.II.2 Voda 
Výstavba 
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak pro 
potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a 
rychlosti 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. 

 

Provoz 

Etapa provozu negeneruje žádné nové nároky na vodu. 
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 

 

B.II.3 Surovinové zdroje 
Suroviny 

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.  

S ohledem na charakter stavby bude většina materiálů  dopravována po železnici.  

 

Elektrická energie 

Etapa výstavby 
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Specifikace jednotlivých hodnot potřebných příkonů elektrické energie na jednotlivá 
staveniště bude vyčíslena v dalším stupni projektové dokumentace po výběru a upřesnění 
technologie provádění. V rámci dokumentace je proto upozorněno pouze na staveniště, kde 
spotřeba elektrické energie bude významná.  

 

Etapa provozu 

Dle projektových podkladů lze očekávat celkový nárůst  spotřeby energie v důsledku 
elektrizace trati Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město vychází 9,86 MWh/den. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. 

 
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Výstavba 
Pro etapu výstavby bude především využíváno stávající komunikační sítě. Pro staveniště 
v nepřístupném území budou vybudovány a pro stavební dopravu upraveny přístupové cesty 
v potřebném rozsahu (polní a staveništní komunikace). Po skončení stavby budou stávající 
polní komunikace uvedeny do původního stavu. 

Bilance nároků na staveništní dopravu bude známa až po výběru zhotovitele stavby a 
znalostech o jeho organizace výstavby a nasazení stavební techniky. V této souvislosti jsou 
také pro další projektovou přípravu formulována odpovídající doporučení. 

 

Provoz 
Stávající stav 

Jednokolejná regionální trať Kutná Hora hlavní nádraží – Zruč nad Sázavou, kde je 
situována v km 2,673 i železniční stanice Kutná Hora město není elektrizována. Největší 
traťová rychlost je v úseku Kutná Hora hl.n. – Červené Janovice 50 km/hod, v úseku 
Červené Janovice – Zbraslavice 60 km/hod a v úseku Zbraslavice – Zruč nad Sázavou 50 
km/hod. Zábrzdná vzdálenost je 400 metrů, normativ délky nákladního vlaku je 130 metrů. 
Současný rozsah pravidelné dopravy je následující: 

traťový úsek Malešov – Kutná Hora město: 

směr Malešov – Kutná Hora město: 10 Os, 1 Mn, celkem 11 

směr Kutná Hora město – Malešov: 10 Os, 1 Mn, celkem 11 

traťový úsek Kutná Hora město – Kutná Hora hl.n.: 

směr Kutná Hora město – Kutná Hora hl.n.: 21 Os, 1 Mn, celkem 22 

směr Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město: 20 Os, 1 Mn, celkem 21 

traťový úsek Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora hl.n: 

Kutná Hora hl.n. – Kolín: 
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IC EN Ex R Sp Os Sv Nex Rn Vn Pn Mn Lv celkem 

0 0 0 10 0 19 3 13 4 2 3 2 13 69 

Kolín – Kutná Hora hl.n.: 

IC EN Ex R Sp Os Sv Nex Rn Vn Pn Mn Lv celkem 

0 0 0 10 0 19 4 9 3 2 5 1 13 66 

 

Výhledový stav  

Podle dopisu Odboru strategie a informatiky  GŘ ČD a.s., č.j. 908/2006 –026 ze dne 22.06 
se předpokládá pro modernizovaný traťový úsek Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město 
následující výhledový rozsah osobní dopravy: 

- spěšné vlaky Praha hl.n. (nebo Praha Mas.n.) – Kolín – Kutná Hora město v intervalu 
60/120 min. 

- osobní vlaky linky S2 Praha Mas.n. – Nymburk hl.n. – Kolín – Kutná Hora město 
v intervalu 30/60 min. 

- osobní vlaky Kutná Hora město – Zruč nad Sázavou v intervalu 60/120 min. 

Pro trať Kolín – Havlíčkův Brod lze předpokládat následující rozsah dopravy: 

- rychlíky Praha – Brno/Jihlava v intervalu 60 min. 

- osobní vlaky Kolín – Čáslav (-Havlíčkův Brod) v intervalu 30/60 min. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Obecně bez připomínek. Vhodné by bylo uvést podrobnější údaje o staveništní dopravě – 

tyto jsou v dostatečné podrobnosti uvedeny v kapitolách zabývajících se problematikou emisí 

a hluku. Dále byla během procesu EIA zjištěna teoretická možnost nárůstu zájmu o 

parkování vozidel poblíž ŽST. Tento jev však není součástí uvažovaného záměru, a proto je 

uloženo jeho prověření  v další etapě přípravy záměru. 
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POSOUZENÍ ÚDAJŮ O VÝSTUPECH 
 
B.III  Údaje o výstupech 
B.III.1 Ovzduší 
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší 
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí. 

V období výstavby jsou specifikovány všechny zdroje znečištění ovzduší. Jedná se o 
recyklační linku k recyklaci štěrku, provoz nákladních automobilů a nakladačů. 

Pro etapu provozu se potom konstatuje, že elektrifikací řešeného úseku dojde ke snížení 
emisí z železniční dopravy tím, že stávající motorová trakce bude nahrazena trakcí 
elektrickou. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů 

znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel. 

 
B.III.2 Odpadní vody  
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody 

splaškové, technologické a srážkové a je uvedena jejich charakteristika.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Uvedené informace lze považovat za dostačující. 
 
B.III.3 Odpady  
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho 
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady. 

Velká pozornost byla věnována odpadu:  

Štěrkové lože kontaminované (17 05 07), Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (17 
05 03) 

Do kategorie kontaminovaného odpadu patří štěrk a půda zasažené škodlivými látkami. Toto 
se týká především oblastí pod výhybkovými výměnami, míst stání hnacích jednotek 
kolejových vozidel, odstavných kolejí. V průběhu projekčních prací bylo provedeno místní 
šetření po celém úseku stavby za účelem vymezení kontaminovaného štěrkového lože. 
Rozsah provedeného průzkumu je doložen v  dokumentaci. Celkově je předpokládáno 
odstranění cca 2 510 tun kontaminovaného štěrku a zemin.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
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Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Správně je věnována větší 

pozornost nejvýznamnějšímu druhu odpadu.  

 
B.III.4 Ostatní výstupy  
Hluk 
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. 

Minimalizace hlukového zatížení obyvatelstva při výstavbě je možná dobrým vytěžováním 
nákladních aut, udržováním jejich dobrého technického stavu, prováděním prací pouze 
v denní době, zkrácení doby provádění dobrou organizací práce apod. Všechna tato opatření 
jsou v možnostech dodavatele stavby lze je zavést jako součást stavebního řádu. 
Vyhodnocení hlukové zátěže pro etapu výstavby může být podrobněji řešeno až po 
podrobnějším vypracování POV stavby a výběru zhotovitele stavby. 

Provoz 

Vlivy hluku jsou posouzeny hlukovou studií, která je komentována v další části předloženého 
posudku.  Železniční trať je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vlaků po 
železnici. Údaje o předpokládané dopravě jsou uvedeny v příslušné kapitole předloženého 
posudku. Vznikající hluk bude záležet na počtu a charakteru projíždějících vlaků, jejich 
rychlosti, sklonu trati, brzdění, frekvenci zvukových znamení, vlivech staničního rozhlasu 
apod. Hluková studie se zabývá výpočtem hluku pro výhledový stav, kdy dopravní 
technologii výhledového stavu dodal oznamovatel. Výstupem hlukové studie jsou hlukové 
mapy dotčených lokalit a návrh konkrétních protihlukových opatření, která řeší překročení 
limitních 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 stavbě 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.  
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Záření  

Modernizace a elektrizace železniční trati není žádným zdrojem radioaktivního či 
elektromagnetického záření.  

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. 

Zápach 

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr byl zdrojem 
zápachu. 

Jiné výstupy 

Nejsou známy jiné výstupy záměru. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Bez připomínek. 
  
B.III.5 Doplňující údaje 
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Celý název této kapitoly dle příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění je následující: 
„Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)“.  

Vzhledem k tomu, že charakteristika a vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou podrobně řešeny v 
kapitole C.2.7. a D.1.8 dokumentace, lze náplň této kapitoly považovat za dostatečnou. 

. 
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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 je zpracována kvalitně 

s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní 

prostředí. 
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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 veřejné zdraví, 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 provozu recyklační základny, z plošných zdrojů a pro eliminaci 
sekundární prašnosti jsou navržena opatření, která jsou specifikována v kapitole vlivů na 
ovzduší. 

 

Staveništní doprava 

Vlastní stavební práce  mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro 
proces výstavby lze dále očekávat krátkodobě také navýšení emisí z nákladní dopravy a 
tudíž lze očekávat i částečnou změnu imisní zátěže podél komunikací. Tato změna bude 
však jen dočasná po dobu rozhodujících zemních prací. Problematickými se mohou stát 
především případné přepravní trasy bezprostředně související  s obytnou zástavbou. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí je v zásadě pouze možné doporučit respektování 
následujících opatření, která by měla eliminovat  jak negativní dopady stavby na ovlivnění 
faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro etapu výstavby vyvolané nároky na použití 
vybraných komunikací. Pro omezení emisí z plošných zdrojů a pro eliminaci sekundární 
prašnosti jsou navržena následující opatření: 

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit 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) 

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především 
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce 
provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých 
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klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných 
stavebních ploch 

- 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 trasy 
projednat, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů 
pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  

- před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných 
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 

 
Zařízení stavenišť 

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby 
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.   

Z hlediska ploch, které budou používány jako zařízení staveniště lze požadovat respektování 
obecných požadavků vedoucích k omezení sekundární prašnosti: 

- 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 a stavebních komunikací 

- dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních 
pracích a další výstavbě;  v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy 
staveniště 

 
Recyklační základna 

Bodovým zdrojem znečištění může být v rámci uvažovaného záměru recyklační základna. 
Pro tento zdroj byla zpracována rozptylová studie, která je uvedena v další části předkládané 
dokumentace. Vzhledem k situování této recyklační základny nedochází ve vztahu 
k hodnocené frakci PM10 u nejbližší obytné zástavby k významnějším příspěvkům, i když 
v bezprostředním okolí recyklační linky jsou dosahovány poměrně vysoké příspěvky k imisní 
zátěži. Vzhledem k dočasnosti uvedeného zdroje znečišťování ovzduší by však jeho provoz 
ve vybrané lokalitě mohl být považován za akceptovatelný. 

 

Hluková zátěž 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby. Na 
úrovni předkládané dokumentace  sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně 
obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska 
konkrétní hlukové zátěže. Modelově je v další části dokumentace provedeno vyhodnocení 
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hlukové zátěže z provozu recyklační základny. Na základě výše uvedených konstatování 
jsou pro další přípravu záměru z hlediska hluku v etapě výstavby formulována odpovídající 
doporučení. 

 
Omezení obslužnosti území 

Tato situace bude vyvolaná dočasným zhoršením obslužnosti území v souvislosti s vlastními 
pracemi na trati. Může být spojena s náhradní dopravou po dobu výluk. Návrh optimálního 
postupu výstavby vychází z projednaného rámcového návrhu jednotlivých etap výstavby, 
pracovních postupů a výluk. Z hlediska silniční dopravy bude provoz na přejezdech omezen 
vždy jen krátkodobě na konání konkrétních prací. 

Vzhledem k charakteru stavby, která částečně opouští stávající drážní těleso, je možné 
konstatovat, že záměr má dělící účinek v krajině. Uvedený aspekt je projektově řešen SO 51-
20-01 Most přes Vrchlici – propojení pozemků. Most leží 170 m od osy nové koleje a 
překonává koryto řeky Vrchlice. Objekt je budován jako přístup na pozemek mezi Vrchlici a 
novou přeložku trati. Dalším stavebním objektem souvisejícím s uvedenou problematikou je 
SO 51-30-01 Příjezdová komunikace na rozdělené pozemky. Jedná se o polní cestu, která 
zpřístupňuje pozemek 770/1 a 763/1 rozdělený tělesem nové železniční trati. Cesta se za 
stávajícím železničním přejezdem (původní staničení km 0,511) napojuje na příjezdovou 
komunikaci do areálu firmy Montana a pokračuje jihovýchodním směrem po obvodu areálu. 
Cesta je vedena na pozemku ČD. Z důvodu realizace polní cesty bude nutné provést 
demolici objektu kůlny. 

Ve vztahu ke stávající průchodnosti území je pro další projektovou přípravu formulováno 
následující doporučení: 

- projektovou přípravu záměru řešit takovým způsobem, aby po ukončení stavby byla 
zachována cesta pro pěší a cyklisty, která je na levém břehu Vrchlice současně 
značena žlutou značkou jako turistická cesta 

 
Provoz 
Znečištění ovzduší 

Vzhledem k charakteru záměru nepředstavuje provoz žádný nový  zdroj emisí ovlivňující 
imisní zátěž zájmového území. Vzhledem k elektrifikaci modernizovaného úseku lze 
předpokládat snížení emisí související s omezením provozu motorové trakce. 

 
Hluková zátěž  
Přílohou předkládané dokumentace je hluková studie, hodnotící hlukovou situaci v zájmovém 
území po realizaci záměru „Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – 
Kutná Hora město“. V této příloze jsou taktéž specifikovány vstupy do výpočtu z hlediska 
očekávané dopravy na železnici. 

 

Řešené varianty  
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VARIANTA 1 – Bez protihlukových opatření: V rámci této varianty je proveden výpočet 
příspěvků záměru z hlediska provozu uvažovaného záměru bez přijetí protihlukových 
opatření.   

VARIANTA 2 – S protihlukovými opatřeními: V rámci této varianty je proveden výpočet 
příspěvků záměru z hlediska provozu uvažovaného záměru s přijetím protihlukových 
opatření k naplnění legislativních limitů.   

 

Vyhodnocení hlukové situace v území bylo řešeno pro porovnání stavu bez realizace 
protihlukových opatření  a s navrhovanými protihlukovými opatřeními ve 2 výpočtových 
oblastech celkem pro 32 výpočtových bodů.  

 

Vyhodnocení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví z hlediska zdravotních rizik 
hluku  

Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou přílohou 
předkládané dokumentace. Tato příloha byla zpracována držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.  

V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána 
metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). 

Tato metoda je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů 
rizikových faktorů v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví 
hodnotit expozici lidí faktorům, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu 
v prostředí.  

Z provedeného hodnocení zdravotních rizik hluku z železniční dopravy vyplývají ve vztahu 
k posuzovanému záměru tyto závěry:  

- Předpokládaná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy ve výhledovém stavu po 
modernizaci tratě u většiny hodnocených obytných domů překračuje prahovou úroveň 
pro obtěžování a zhoršenou kvalitu spánku.  

- Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že hlukem 
z železniční dopravy bude různou mírou obtěžováno asi 23 % obyvatel této nejbližší 
zástavby a asi 13 % obyvatel bude hlukem rušeno při spánku.  

- Tento stav však nelze považovat za významné zdravotní riziko, neboť u citlivější části 
populace se obtěžující a rušivý vliv hluku projevuje i při významně podlimitní úrovni 
hlukové zátěže.  

 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na životní 

prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.  
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Pro upřesnění lze uvést, že v hlukové studii byly řešeny 2 varianty. Varianta 1 – bez 
protihlukových opatření a varianta 2 – s protihlukovými opatřeními.  

Varianta 1 slouží jako podklad pro určení prostorů s překročenými hlukovými limity, kde je 
nutno realizovat protihluková opatření. Varianta 2 pak modeluje účinnost navržených 
protihlukových opatření v potřebných prostorech. Varianty v tomto případě neslouží k výběru 
vhodnější varianty, ale jsou nástrojem optimalizace protihlukových opatření, která jsou 
součástí podmínek návrhu stanoviska příslušného úřadu. 

Dále lze uvést, že záměr nebude realizován prostoru bez vlivů hluku, ale jak za současného 
stavu, tak při pokračování stávajícího stavu zde dochází a bude docházet k vlivům hluku. 

 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Výstavba 

Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro proces 
modernizace předkládaného úseku železniční tratě lze dále očekávat krátkodobě také 
navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž lze očekávat i částečnou změnu imisní zátěže 
podél komunikací. Doporučení pro omezování zejména sekundární prašnosti v etapě 
výstavby jsou uvedena v kapitole vlivů na obyvatelstvo. 

 

Bodové zdroje 
Recyklační základna 

V etapě výstavby lze za bodový zdroj znečištění považovat vlastní proces recyklace 
štěrkového lože (drcení a třídění materiálu ze štěrkového lože). 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.  

Z výsledků výpočtů je patrné že v bezprostředním okolí recyklační linky může dojít 
maximálně po dobu 1 dne v roce k překročení imisního limitu z hlediska 24 hodinového 
aritmetického průměru (maximální vypočtený příspěvek činí 82,54 µg.m-3). Se vzdáleností od 
recyklační základny se příspěvky frakce PM10 k imisní zátěži výrazně snižují. Ve vztahu 
k ročnímu aritmetickému průměru je dosažen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži do 1,42 
µg.m-3. Tento příspěvek označit za nevýznamný. Vzhledem k navrženému umístění 
recyklační základny lze její vliv na imisní zátěž jako dočasného zdroje znečišťování ovzduší 
označit za málo významný. 

 

Provoz 

Z hlediska charakteru předkládaného záměru je patrné, že díky elektrifikované trati nebude 

provoz na železničním koridoru liniovým zdrojem znečišťování ovzduší. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
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Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.  

 
 
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 
Etapa výstavby 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby. Na 
současné úrovni sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně obtížné bez 
znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní 
hlukové zátěže. Z hlediska etapy výstavby byla formulována pro další projektovou přípravu 
následující doporučení: 

- součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude hluková studie pro 
etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu 
nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně 
hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby, 
respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření, která budou 
z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného zdraví 
ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby  

- stavební činnost bude prováděna pouze v denní době; hlučné práce doporučujeme 
provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin; řidiči nákladních aut po příjezdu na 
staveniště v blízkosti obytné zástavby po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor 

- při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit 
požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě 
nezpůsobí zhoršení hlukové situace a překročení hygienických limitů  

- vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

- v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit 
mobilními akustickými zástěnami 

- v případě použití mobilního  drtiče a třídiče budou tyto umístěny  na zařízení stavenišť 
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby 

- v dalších stupních projektové dokumentace maximálně preferovat umístění 
recyklační linky na pozemcích ČD v  dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby; 
bude-li tato vzdálenost menší než 200m, bude nezbytné toto zařízení ve směru 
obytné zástavby odstínit prozatímní protihlukovou stěnou 

 

Provoz recyklační základny 

Na základě podkladů dostupných v rámci předkládané dokumentace lze vyhodnotit provoz 
recyklační základny, jejíž situování je zřejmé již v době vypracování dokumentace. 
Z výsledků výpočtů lze předběžně vyvodit, že při předpokládaném umístění recyklační 
základny by nemělo dojít k ovlivnění nejbližší obytné zástavby  hlukem nad hygienickým 
limitem stanoveným pro etapu výstavby. 
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Etapa provozu 
Posouzení hlukové situace v zájmovém území bylo řešeno bez a s návrhem protihlukových 
opatření, neboť výpočtem bylo prokázáno, že bez návrhů protihlukových opatření nelze u 
nejbližších objektů obytné zástavby respektive hygienicky významných objektů  plnit platné 
hygienické limity hluku pro denní a noční dobu. V předkládané hlukové studii jsou tedy 
řešeny následující varianty: 

VARIANTA 1 – Bez protihlukových opatření: V rámci této varianty je proveden výpočet 
příspěvků záměru z hlediska provozu uvažovaného záměru bez přijetí protihlukových 
opatření.   

VARIANTA 2 – S protihlukovými opatřeními: V rámci této varianty je proveden výpočet 
příspěvků záměru z hlediska provozu uvažovaného záměru s přijetím protihlukových 
opatření k naplnění legislativních limitů. 

 

Vyhodnocení hlukové situace v území bylo řešeno pro porovnání stavu bez realizace 
protihlukových opatření  a s navrhovanými protihlukovými opatřeními ve 2 výpočtových 
oblastech celkem pro 32 výpočtových bodů. 

Pro výpočet hlukové situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, 
verze 8.20. Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním 
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  
- 13.2.9695 ze dne 21. února 1996. Předpokládaná nejistota vlastního predikčního modelu 
podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB. 

 
V rámci procesu EIA se jedná o jeden z prvních podkladů vyhodnocující hlukovou situaci 
v zájmovém území, který pouze nastiňuje možné řešení protihlukové ochrany  v oblasti 
přesné specifikace protihlukových clon, tak i v oblasti individuálních protihlukových opatření. 
Finální řešení protihlukových opatření bude muset být postupně zpřesňováno v dalších 
stupních projektové přípravy na základě podrobnějšího zaměření a technických parametrů 
modernizované železniční trati. 

Z výsledků výpočtů ve variantě s navrhovanými protihlukovými opatřeními vyplývají 
následující skutečnosti: 

- u většiny obytných objektů respektive hygienicky významných objektů budou při 
realizaci navrhovaných protihlukových objektů plněny hygienické limity i se 
zohledněním chyby výpočtu 

- ani při realizaci navrhovaných opatření nemusí být plněn hygienický limit u objektu 
reprezentovaného výpočtovými body č.13 a 14; jedná se obytný objekt uvnitř 
průmyslového areálu; v případě realizace stavby je doporučeno prověřit  platné 
stávající funkční využití objektu, popřípadě změnit funkci užívání tohoto objektu  

- výpočtový bod 21 a 22 nebyl protihlukově řešen; jedná se o objekt Hasičského 
záchranného sboru  
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- ani při realizaci navrhovaných protihlukových opatření nemusí být při zohlednění 
chyby výpočtu plněny hygienické limity ve vyšších patrech objektů v blízkosti nádraží 
Kutná Hora hl. n. reprezentovaných výpočtovými body č.25 a č.26: 

 
Z výpočtu je patrné, že na hlukové situaci u uvedených výpočtových bodů má rozhodující vliv 
stávající doprava na hlavní trati, nikoliv příspěvek dopravy, který je vnášen v rámci případné 
realizace předkládaného záměru. Každopádně je nutné v případě realizace záměru 
uvedeným objektům věnovat pozornost a v další projektové přípravě po konzultaci 
s orgánem ochrany veřejného zdraví případně řešit možné způsoby pro zajištění plnění 
hygienického limitu. 

V doporučeních tohoto materiálu jsou v rámci problematiky hlukové situace v území 
navržena následující opatření:  

- pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou hlukovou 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 u chráněných objektů v denní době 55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, 
v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 
55 v noci v LAeq,T, dle nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací; hluková studie bude vycházet z dosud 
provedených výpočtů, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu 
železniční dopravy modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které 
bude nutno řešit s využitím protihlukových clon; v rámci hlukové studie po 
detailnějším zaměření trasy bude pozornost věnována především výpočtovým bodům  
č. 25 a č. 26, kde nelze i s realizací navrhovaných protihlukových opatření se 
zohledněním chyby výpočtu vyloučit překročení hygienického limitu  

- v rámci další projektové přípravy v případě realizace záměru řešit změnu užívání 
stavby v areálu průmyslového závodu reprezentovaného prokazatelně obyvatelným 
objektem, který je dokladován výpočtovými body č.13 a č.14 

- pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku  vlivu 
vibrací dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

- v rámci vypracování  podrobné hlukové studie konzultovat každou výpočtovou oblast 
s městem Kutná Hora jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových 
ochran, tak i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé 
výpočtové oblasti měly být řešeny  

- v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované hlukové studie; detailní 
lokalizace protihlukových stěn bude upřesněna v dalších stupních projektové 
dokumentace po detailnějším zaměření trasy  

- po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření 
závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit 
pro ověřující měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 

 
Vibrace 
Vibrace  jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané komunikaci. Vibrace 
se podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky. Přesné 
stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je obtížné. Vibrace v obytných 
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budovách, kde jsou měřeny a posuzovány, závisí na mnoha aspektech, jako například 
kvalita vybudované komunikace, geologické poměry, vzdálenost od osy komunikace, druh, 
stáří, kvalita a technický stav budovy. Nezbytné však je upozornit, že na základě 
geologického průzkumu bude navrženo takové řešení tělesa komunikace, které bude 
minimalizovat či podstatně eliminovat vibrace v okolí komunikace.  

Ze zkušeností z modernizací jiných traťových úseků lze vyslovit závěr, že modernizací trati 
spočívající v novém železničním spodku a svršku dojde i ke snížení šíření vibrací směrem 
k nejbližší obytné zástavbě. V této souvislosti a na základě zjištěného výsledku měření je pro 
další projektovou přípravu formulováno následující doporučení: 

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

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. 

K posouzení dvou variant (VARIANTA 1 – Bez protihlukových opatření a VARIANTA 2 – 
S protihlukovými opatřeními) je nutné upřesnit, že se v podstatě nejedná se o porovnávací 
varianty, ale o jednotlivé stupně modelování hladin hluku a účinnosti protihlukových opatření. 
Ve variantě 1 byl proveden výpočet hladin hluku po realizaci záměru, ve variantě 2 byl 
proveden návrh protihlukových opatření pro snížení vlivů hluku pod stanovené limity a 
modelování účinnosti těchto opatření. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky 

V rámci řešeného záměru je patrné, že z hlediska odtokových poměrů v zájmovém území je 
rozhodující skutečnost, že stavba je jednak situována v inundačním území řeky Vrchlice, 
jednak je v tomto území plánována výstavba několika nových mostů jakož i samotného 
tělesa přeložky železniční trati, která musí být vybudována nad kótou Q100. Současně je pro 
vybudování přeložky železniční tratě nutné realizovat přeložku potoka Od Sedmi Zlodějů (SO 
51-81-02), přeložku odlehčovacího koryta (SO 51-81-01), jakož je i nezbytné provedení 
úpravy drenáže (SO 51-81-03). 

Celkově studie týkající se hydrotechnických výpočtů konstatuje, že nově navrhované mostní 
objekty významněji nebrání průchodu velkých vod a rezerva mezi dolní hranou mostovky a 
hladinou při návrhovém průtoku splňuje normové požadavky. Posouzením průtokových 
poměrů a zásahu do levobřežní inundace vybudováním železničního tělesa i ochranné 
liniové konstrukce podél železničního tělesa bylo potvrzeno, že navrhovaná konstrukce 
neovlivní průtokové poměry při návrhovém průtoku a umožní provoz železniční tratě při 
těchto povodňových událostech. Srážkové vody z pravého inundačního území, které bude 
konstrukcí železničního tělesa „odříznuto“, budou odváděny melioračními kanály podél tělesa 
zaústěnými zpět do toku Vrchlice. 
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Celkově lze z hlediska vlivu na charakter odvodnění oblasti konstatovat, že i přes 
navrhovaná technická řešení a doložené hydrotechnické výpočty má posuzovaný záměr 
určitý negativní vliv na odtokové poměry a vyvolá určité vzdutí hladin velkých vod. Vliv lze 
tudíž označit za středně velký a středně významný.  

V případě další projektové přípravy a realizace záměru lze doporučit respektování 
následujících opatření: 

- v rámci další projektové přípravy zohlednit navrhované řešení do materiálů 
„Stanovení záplavového území řeky Vrchlice“ a „Vymezení aktivní zóny“ řeky Vrchlice 
a provést aktuální porovnání stávajícího a očekávaného stavu; součástí tohoto 
porovnání by měly být i grafické výstupy změn v inundačním území 

- v rámci další projektové přípravy musí být respektovány požadavky stanoviska 
Povodí Labe s.p., vydané k navrhovanému záměru dne 12.12.2006 pod č.j. 
PVZ/06/32295/Ma/0 

- v rámci další projektové přípravy po zpřesnění založení jednotlivých stavebních 
objektů provést aktualizaci hydrotechnických výpočtů tak, aby byla potvrzena rezerva 
nových mostních objektů s ohledem na charakter stávajících mostů v říčním kilometru 
1,917 a 1,939  

 
Přeložka části toku Od Sedmi zlodějů bude znamenat dílčí změnu hydrologických poměrů 
s možným okrajovým ovlivněním mokřadu po toku, vhodnější je spíše řešit přírodě bližší 
charakter úpravy než potvrzovat technicistně pojaté řešení, ve vazbě na ruderalizované 
mokřady a rákosiny je spíše vhodnější řešit i dílčí revitalizaci toku. V tomto smyslu jsou 
formulována odpovídající doporučení. 

 

Vlivy na jakost vod 
Vlivy na jakost podzemních vod 

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po 
provedené rekonstrukci považovat případné havárie. 

Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná 
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod. 

 
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 je nutné věnovat pozornost 
následujícím aspektům: 

Výstavba mostů  v kontaktu s vodním tokem 

Z dokumentace vyplývá, že v hodnoceném úseku dochází z důvodů již popisovaných 
k výstavbě mostů přes vodoteč Vrchlici a údolní nivu Vrchlice. Veškeré stavební práce 
spojené s touto stavbou vyžadují vytvoření nezbytných minimálních ploch zařízení stavenišť. 
Z hlediska ochrany vodních toků bude nezbytné zajistit nutné manipulační plochy pro stavu 
mostů způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení vod. Vzhledem k charakteru staveniště 
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v inundačním území řeky Vrchlice lze riziko stavebních prací ve vztahu k vlivům na jakost 
povrchových (ale i podzemních) vod označit za poměrně velké a významné. Proto jsou pro 
případ realizace záměru prezentována následující doporučení: 

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ 
úniku látek závadných  vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou 
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné 
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu 

- pro stavbu bude vypracován a  příslušnému orgánu státní správy předložen 
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby) 

- na plochách zařízení stavenišť v 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 inundačním  území odváženy 

- na plochách zařízení staveniště v inundačním území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou 
instalovány  záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  
látek 

 

Problematika zajištění recyklační základny 

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 jejím provozem. Z tohoto důvodu je ve vztahu k recyklační základně 
formulováno následující doporučení:  

- 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 

  
Produkce odpadních vod v etapě výstavby  

Jak je zřejmé z předcházejících částí předkládané 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. Z hlediska 
likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování následujících opatření:  

- před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky  u recyklační linky provést 
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody 

- 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 (v 
tomto případě bude nezbytné projednat jejich likvidaci s VHS Kutná Hora, jako 
provozovatelem ČOV Kutná Hora), případně budou na dočasných zařízeních 
stavenišť  použita chemická WC respektive mohou využita stávající sociální zařízení 
v areálech ČD   
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- tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit 
zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem 
ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na 
odpovídajících ČOV  

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

- 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 blízkosti vodních toků  nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými 
látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné  mechanismy 
(stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování 

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v 
bezprostředním okolí vodoteče  musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné 
bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola 
bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto územích; v průběhu 
krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy  těsnými vanami pro 
případné zachycení uniklých produktů  

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

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

 

Při provozu 
Ze samotného provozu nevznikají žádné rizikové faktory, které by mohly mít přímý vliv na 
kvalitu podzemní vody. Ke znečištění podzemní vody by mohlo potenciálně dojít jen při 
havárii vlakové soupravy, obzvláště kdyby v ní byly zařazeny vozy obsahující nebezpečné 
látky. V tomto kontextu je nutno řešit zesílená svodidla na mostech přes Vrchlici a technické 
prvky ochrany na vnějším oblouku nové trasy v kontaktu s přeložkou úseku upravené 
vodoteče „Od Sedmi zlodějů“ (upravený tok od areálu ČOV pod soutokem). 

 
 
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu: 
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky 

dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.  
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D.I.5  Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy  

Předkládaný záměr znamená trvalý i dočasný zábor ZPF specifikovaný v následující tabulce: 

 
Trvalý zábor (m2) Katastrální 

území  ZPF PUPFL ostatní 
Kutná Hora 10 107 0 2 954 
Malín 0 0 0 
Sedlec u Kutné Hory 8 977 0 1 538 
Celkem 19 084 0 4 492 

 

Z tabulky je patrné, že realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL. Z detailněji 
bilancovaných nároků na ZPF je patrné, že všechny pozemky, u kterých je uvedena BPEJ 
jsou zařazeny do BPEJ 3.56.00. 

Dle uvedené BPEJ  se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany I., tedy do skupiny 
bonitně nejcennějších půd, 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. Na základě uvedené skutečnosti je 
nezbytné vliv na způsob a rozsah využívání půdy hodnotit z hlediska velikosti vlivu za vliv 
velký, z hlediska významnosti vlivu jako vliv významně negativní.   

Jak je patrné z průvodní zprávy přípravné dokumentace, jakož i z přílohy  dokumentace EIA, 
stavba je v souladu s ÚP VÚC Střední Polabí i s ÚPD města. Lze předpokládat, že uvedené 
skutečnosti související se záborem ZPF byly vyřešeny při schvalování územního plánu. 

Pro případ realizace záměru jsou prezentována následující doporučení: 

- 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 

 
Znečištění půdy 

Záměr nevyvolává při běžném provozu riziko kontaminace půd. Vyhodnocení stávajícího 
stavu z hlediska znečištění štěrkového lože je doloženo v popisné části dokumentace.  

 
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Realizace záměru je  spojena s výraznější změnou místní topografie v důsledku vybudování 
nového traťového tělesa na náspu v plochém a rovinatém území, zásahem do topografie je i 
přeložka upravené vodoteče „Od Sedmi zlodějů“  

Realizace záměru nemá vliv na stabilitu a erozi půdy. 

 

Vlivy na zvláště chráněné části přírody 
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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 zdvoukolejnění trati  tato interakce nenastane. 

 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich shromažďování 
tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po dobu nezbytně nutnou. 

 

Výstavba 
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 likvidace, 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. Z hlediska problematiky odpadů je 
nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány 
následující podmínky: 

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

- v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů 
stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb.; o způsobu využití výkopové zeminy 
respektive stavební suti bude rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  
v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku 

- 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 

- ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

 

Provoz  
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládané dokumentace a nelze předpokládat, že by 
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hodnocený záměr mohl vyvolávat změnu v uvedeném seznamu vznikajících odpadů. Vliv lze 
z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Část D.I.5 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky 

dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. 

Během procesu EIA bylo zjištěno, že oblast Kutné Hory a okolí je dle usnesení Vlády ĆR ze 
dne 29.5.2002 č. 538 o řešení ovlivňování životního prostředí starými důlními zátěžemi v 
Kutné Hoře a okolí ekologicky zatížena vybranými škodlivinami. Z dostupných údajů obsahu 
těžkých kovů v půdě, které jsou k dispozici na Městském úřadě Kutná Hora i na příslušném 
referátu životního prostředí je zřejmé, že část oblasti navrhované stavby se nachází v lokalitě 
s vysokým obsahem vybraných těžkých kovů v půdě As, Pb, atd. 

K řešení tohoto vlivu byla formulována následující podmínka do návrhu stanoviska 
příslušného úřadu: 

- V rámci podrobného geologického průzkumu provést průzkum zatížení zemin a 
materiálů, se kterými bude v rámci realizace záměru manipulováno, s důrazem na 
zatížení těžkými kovy (např. As, Pb), dále na stanovení přítomnosti , látek škodlivých 
vodám a nebezpečných odpadů. V případě zjištění těchto látek navrhnout jejich 
bezpečnou stabilizaci, resp. odstranění nadlimitně znečištěných zemin nebo 
nebezpečných odpadů v souladu s legislativou odpadového hospodářství a 
legislativou ochrany vod a dle požadavků příslušných orgánů státní správy (nakládání 
s odpady a ochrana vod).  

 

  
D.I.6  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného 
geotechnického průzkumu vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického 
hlediska realizovatelné, i když v zájmovém území se jedná o poměrně nepříznivé podmínky. 

V souladu s doposud provedenými průzkumy je pro další projektovou přípravu doporučeno 
respektování následujícího opatření: 

- v rámci podrobného geologického průzkumu provést další průzkumné sondy 
k ověření geologické stavby v podloží násypu a stanovit deformační charakteristiky 
zemin v podloží násypu včetně časového průběhu 

 
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.  
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D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 

Vlivy na  prvky dřevin rostoucích mimo les  

Záměr s ohledem na řešení bezpečnosti provozu na elektrifikované trati vyvolává značné 
nároky na kácení dřevin právě v okrajové zóně městského parku mezi stávající zručskou tratí 
a  levým břehem Vrchlice, prakticky od křížení se silnicí II/126 až po vjezd do sedleckého 
zhlaví žst. Kutná Hora-Město.  

Na základě požadavků projektanta ve vztahu k odpovídajícím bezpečnostním normám 
provozu na elektrické trati lze předpokládat následující požadavky ohledně zásahu do 
porostů dřevin: 

Tab.: Pro parametry oblouku menší než 1600 m 
Vzdálenost od osy koleje Typ porostu, dřevin Výška dřevin (nad úroveň 

koleje) 
8 m Travní porost (jen mimo žel. 

svršek) 
- 

8 -10m Keře (jen mimo železniční 
těleso) 

3 - 5 m 

10 - 20m Stromy 5 –15 m 
20 - 40m Stromy 15 - 30m 
40 - 60m Stromy 30 – 40m 

Výška dřevin je odvozena od pádové vzdálenost stromu tak, aby nedošlo ohrožení provozu 
dráhy, osob a zařízení nutných pro provoz dráhy. 

Tab.: Pro přímý úsek 
Vzdálenost od osy koleje Typ porostu, dřevin Výška dřevin (nad úroveň 

koleje) 
5 m Travní porost (jen mimo žel. 

svršek) 
- 

5 - 8m Keře (jen mimo železniční 
těleso) 

2 - 5 m 

8 - 20m Stromy 5 –17 m 
20 - 40m Stromy 17 - 37m 
40 – 60m Stromy 37 – 55m 

 

Úpravy porostů je nutné provést a udržovat podél tratě podle tabulky z důvodu zajištění 
bezpečnosti provozu na dráze bez ohledu na rychlost jízdy a trakční provoz. 

Z výše uvedeného lze dovodit, že cca do 20 m od osy trati bude vysloven požadavek na 
zásah do stávajících porostů. V případě polohy parku mezi zručskou tratí a levým břehem 
Vrchlice lze odhadovat, že záměr se negativně dotkne vyšších desítek hodnotnějších stromů 
z okrajové části parku, čímž s ohledem na poměrně úzký pás dřevin mezi řekou a tratí lze 
očekávat významně nepříznivé a velmi významné vlivy na tyto porosty, včetně ohrožení 
samotné funkce parku jako městské zeleně z důvodu výrazné narušené jeho integrity a 
omezení jeho rozlohy. Na základě výstupů znaleckého posudku dr. Faltyse (samostatná 
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příloha dokumentace), který řešil aktuální stav potenciálně ohrožených stromů v prostoru 
parku v blízkosti trati, lze konstatovat  následující: 

- Z řešených 80 položek je 31 položek přímo ohroženo kácením, jednak ve vztahu 
k poloze vzhledem k trati, jednak i v souvislosti s jejich zdravotním stavem, je 
konstatováno, že stromy určené ke smýcení by se v případě pouhého ořezu staly 
nevzhlednými pahýly a k jejich smýcení mělo dojít již před řadou let  

- u 39 položek lze stav stromu řešit kvalifikovaným a sadovnicky odborně řešeným 
ořezem,  

- 4 položky je navrženo zachovat v  každém případě 
- u 6 položek je osud zatím nejistý 

 

V každém případě je ohroženo cca 70 položek stromů totálním nebo částečným zásahem, 
vyvolaným záměrem výstavby, u podstatné části i aktuálním fyziologickým stavem ve vztahu 
k provozu  železniční trati. Poněvadž do případného řešení stavby ještě zbývá určité období, 
kdy je možno provést podle aktuálního upřesnění prostorových nároků stavby včetně ověření 
možnosti určité směrové úpravy ve prospěch zachování co největšího podílu fyziologicky 
optimálních jedinců dřevin, lze dále doporučit: 

- v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit všechny možnosti 
oddálení osy trati od okraje stávajícího městského parku mezi nádražím Kutná Hora-
město z důvodu ochrany maximálního počtu fyziologicky perspektivních jedinců 
stávajících dřevin v porostech parku 

- v dalším stupni projektové dokumentace po upřesnění parametrů stavby a 
prostorových požadavků na výstavbu a bezpečnost provozu zajistit důkladné 
sadovnicko-dendrologické vyhodnocení porostů (podrobnou inventarizaci dřevin) 
v městském parku u městského nádraží s cílem precizovat míru vlivu na porosty 
parku 

- na základě prověření všech možností důsledné ochrany parku a provedeného 
sadovnicko-dendrologického vyhodnocení porostů parku vypracovat samostatný 
stavební objekt  zásahů do porostů dřevin s tím, že bude zahrnovat jen prokazatelně 
nevyhnutelné kácení dřevin 

- v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu 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) 

- zajistit, aby způsob ochrany hodnotných jedinců dřevin (včetně kořenového systému) 
byl jedním z určujících kriterií na výběr zhotovitele stavby 

- do POV stavby bude promítnuta důsledná ochrana všech ponechávaných  jedinců 
dřevin v městském parku  

 
Lze konstatovat, že i přes relativně krátký úsek modernizace a elektrifikace trati je záměr 
provázen patrnými až významnými zásahy do mimolesních porostů dřevin, které je nutno 
bezvýhradně kompenzovat náhradními výsadbami ve městě Kutná Hora, případně podél 
toku Vrchlice nebo posílením prvků ÚSES. V tomto kontextu je nutno konstatovat výraznou 
necitlivost posuzovaného záměru k porostům dřevin ve městě, který je jen velmi obtížně 
kompenzovatelný. K tomu lze doporučit: 
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- v dalším stupni projektové dokumentace zajistit důsledné zaměření a vyhodnocení 
všech mimolesních porostů dřevin, potenciálně ohrožených kácením, s cílem stanovit 
minimální bezprostředně odůvodněný rozsah zásahů do porostů dřevin 

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný samostatný objekt 
sadových úprav trati a projekt náhradních výsadeb (kompenzační výsadby) za 
všechny kácené dřeviny, v závislosti na rozsahu odůvodněného nezbytného kácení 
dřevin jak v městském parku, tak podél trati na protilehlé straně k parku a při 
přechodech Vrchlice 

 
Vlivy na faunu 
Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého 
výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu 
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto 
populací, nebudou v zásadě dotčena. Samostatnou kapitolou je možnost dotčení říční fauny 
pracemi během výstavby, vázané na rizika  ovlivnění kvality vody. 

Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění 
uvedených vlivů je možno  ošetřit následujícími podmínkami: 

- veškerá přemostění toku Vrchlice řešit dostatečně kapacitními mostními objekty tak, 
aby v podmostí byla zachována dostatečně široká oboustranná berma a vyloučeno 
zakládání pilířů do průtočného profilu toku 

- řešení přeložky části toku Od sedmi zlodějů řešit přírodě blízkým způsobem a po toku 
řešit revitalizaci části upraveného úseku toku za účelem zatraktivnění okolí stavby pro 
obojživelníky 

- do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území 
nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce 
populací volně žijících živočichů 

- veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit 
zásadně v období vegetačního klidu 

- v posledním vegetačním období před zahájením stavby aktualizovat zoologické 
průzkumy v jarním a časně letním aspektu, se zaměřením a ověřením hnízdění ptáků 
a ověřením výskytu obojživelníků; na základě tohoto doprůzkumu upřesnit podmínky 
pro případné provádění stavby, včetně řešení příslušných výjimek ze zákona a 
zajištění ochrany zjištěných populací zvláště chráněných druhů 

 
Vlivy na  ekosystémy 
Poněvadž dochází ke změně habitatu  výstavbou na rostlém terénu (nový úsek trati ve 
zorněné nivě na náspu) a úpravami železničního svršku v rámci rekonstrukce úseků stávající 
trati, a to ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost  až 
nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště. 
Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na s výjimkou městského parku odpřírodněných 
plochách mimo dosah druhově rozmanitějších trvalých travních porostů.  

 

Podmínky k  vlivům na prvky ÚSES: 
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- důsledně realizovat obnovu štěrkového lože (úpravu železničního svršku) způsobem, 
který vyloučí možnost padání štěrku mimo prostor trati do vymezených prvků ÚSES 

- prověřit možnost napojení pozemků na pravím břehu Vrchlice od silnice II/126 
z důvodu snížení počtu křížení přes tok Vrchlice 

- během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do kolejiště a 
mimo kolejiště, včetně prací na železničním svršku nového úseku trati 

- v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin 

- pokud budou realizovány účelové komunikace, prostory po nich opět zrekultivovat, 
prostory po zařízení staveniště upravit a podpořit sukcesi odpovídajících ekosystémů 
formou údržby osetých ploch kosením (prevence ruderalizace) 

- dále uplatnit obecné podmínky ochrany vod při výstavbě 
 
Podmínky k  vlivům na významné krajinné prvky: 

- pro odůvodněná kácení dřevin používat  do motorových pil oleje a mazadla na bázi 
bionafty; plnění motorových pil realizovat výhradně  mimo kontakt s břehovou hranou 
a průtočným profilem 

- vyloučit  pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci 
pálení vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti 
zapalování hromad větví 

- pro řešení manipulačních ploch a zařízení staveniště preferovat stávající manipulační 
plochy a prostory ve stávajících železničních stanicích a zastávkách, případně 
dočasně využít manipulační plochy jiných subjektů 

- řešení přeložky části toku Od sedmi zlodějů řešit přírodě blízkým způsobem a po toku 
řešit revitalizaci části upraveného úseku toku za účelem zatraktivnění okolí stavby pro 
obojživelníky 

 
Podmínky k  vlivům ruderalizace území: 

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními 
pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů a 
invazních rostlin 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Část D.I.7 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky 

dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. 

  

D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Předkládaný záměr je realizován v kontaktu se stávajícím tělesem železniční trati Kutná 
Hora hl. n. – Kutná Hora-město. Významnější změnou krajinného rázu místa je řešení 
nového úseku trati v oblouku mezi hlavním nádražím a zastávkou sedlec, tento oblouk 
dvakrát překračuje upravený tok Vrchlice s dřevinným doprovodem. Toto území se nachází 
prakticky již mimo zastavěné území města na jeho okraji a představuje určující aspekt 
přírodní charakteristiky krajinného rázu místa.  
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Záměr neznamená prokácení lesních porostů, nevyžaduje řešení tunelů. Je však nutno 
konstatovat následující skutečnosti: 

 

1. Vznik nové charakteristiky území: 

Dochází ke vzniku nové charakteristiky území minimálně v půdorysu nového oblouku trati. 
Nad dotčeným úsekem rovinaté zorněné nivy tak vzniká nové těleso oblouku trati na náspu, 
takže nemůže docházet k žádné obnově dotčených ekosystémů, realizace náspu tak 
z hlediska charakteristiky území v půdorysných parametrech náspu  prostorech mění zcela a 
trvale. Jde o vliv nepříznivý, patrný až významný. 

 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: 

Dochází ke  změně poměru krajinných složek ve vztahu k fyzickému záboru pozemků novým 
traťovým tělesem, vazba na rozsah skutečných trvalých a dočasných záborů půdy. 
S výjimkou zásahu do části parkové plochy u městského nádraží je záměr realizován mimo 
kvalitní pozitivní složky  krajinného rázu místa, většinově je realizován na intenzivních 
agrocenózách velkých rovinných bloků orné půdy.  Zásah do  podstatné části parku se 
projeví ve snížení hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu místa, poněvadž půjde o 
jednorázový významný zásah do určující plochy mimolesních porostů dřevin v dotčené části 
města Kutná Hora. 

 

3. Narušení vizuálních vjemů:  

Nové pojetí trasy znamená především výraznou změnu z hlediska vizuálních vjemů, 
poněvadž do ploché nivy s výrazným vertikálním uplatněním doprovodného porostu Vrchlice 
(nadmořská výška polí cca 210 – 211 m n.m.) vstupuje novotvar oblouku nového tělesa trati 
v pravobřežní části nivy s maximálním relativním převýšením nivelety železničního svršku do 
4,5 m nad úrovní terénu v nejvyšším bodě náspu v pravobřežní části nivy a protisměrný 
oblouk se snižující se niveletou nad terénem v levobřežní části nivy s napojením do 
stávajícího tělesa trati u zastávky Kutná Hora-Sedlec. Tím se zásadně změní podoba 
vizuálně vnímatelného krajinného prostoru plochých polí, je však  nutno konstatovat, že jen 
v kontextu krajinného rázu místa. Realizace každého náspového tělesa totiž představuje 
zejména vytvoření pohledově významného technického prvku novotvaru tělesa do ploché 
krajiny - tedy  výrazné vizuálně a hmotově kompaktní nadzemní linie náspu napříč určujícími 
vizuálně vnímatelnými prostory krajiny, přičemž určující pohledové osy (s ohledem na polohu 
doprovodného porostu Vrchlice) jsou dány podélně. Pro hodnocení tohoto aspektu dopadu 
na krajinný ráz je pro jednotlivé trasy určující jednak relativní výška nad terénem, jednak 
míra ovlivnění krajinoesteticky významných mimolesních porostů dřevin (zejména 
doprovodný porost Vrchlice). V daném kontextu je možno konstatovat, že výška náspu 
nepřekryje určující pohledovou kulisu vysokých doprovodných porostů dřevin podél Vrchlice 
při pohledech od přilehlé části Sedlec nebo od návrší  nad sady SV od Karlova, uzavře však 
průhledy v ploché krajině podél Vrchlice. S ohledem na velkovýrobní měřítko intenzivně 
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využívané nivy s potlačením strukturních prvků je možno uvedené vlivy pokládat za 
nepříznivé, ale méně významné. Novým výrazným prvkem v území  bude rovněž nová 
ocelová konstrukce šikmého mostu přes Vrchlici,  čímž dojde k nepříliš významnému 
pohledovému narušení homogenity vjemu doprovodného porostu řeky. Míru narušení 
dotčeného krajinného prostoru lze snížit vhodnou biologickou rekultivací tělesa náspu, 
včetně skupinové dosadby keřů a uplatnění skupinové výsadby dřevin podél paty  vnějšího 
oblouku náspu. 

S uplatněním výšky elektrické trakce se míra nepříznivosti a významnosti vlivu optického 
vjemu trati poněkud zvýší.  

Významnějším aspektem ovlivnění přírodní charakteristiky je ale zásah do parku u 
městského nádraží, poněvadž požadavky na bezpečnost trati se výrazně dotknou okraje 
parku, přiléhajícího k trati a tím dojde k oslabení i pozitivní  krajinoestetické funkce plochy 
parku v přímém návaznosti na zastavěné území města. 

V tomto kontextu je nutno vliv pokládat za významný a nepříznivý.  

 

4. Dálkové pohledy  

V dálkových aspektech se modernizace a rekonstrukce řešené trati v zásadě neprojeví 
s ohledem na skutečnost velmi plochého území velkého měřítka a relativně nízké výšky 
náspu nad terénem v rámci tohoto velkého měřítka krajiny. Do drobných strukturních prvků 
krajiny záměr v zásadě nezasahuje.  

 

5. Sumarizace 

Na základě výše uvedeného rozboru lze doporučit: 

- protihlukové stěny řešit z přírodě blízkých materiálů v exteriéru, případně uplatnit 
začlenění výsadbami dřevin 

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt sadových 
úprav pro nový úsek trati s tím, že do projektu budou zapracovány všechny omezující 
aspekty z hlediska protipovodňové ochrany a bezpečnosti provozu na trati a na 
straně druhé na všech vhodných plochách (mimo omezení protipovodňovou 
ochranou a bezpečností provozu) budou úpravy pojaty v maximálně možném 
rozsahu výsadeb (skupinová výsadba keřů nad Q100, pomístná skupinová výsadba 
stromů podél vnějšího oblouku trati v pravobřežní části nivy) 

- v dalším stupni projektové dokumentace projednat a připravit kompenzační náhradní 
výsadby dřevin ve městě Kutná Hora, včetně začlenění nové části trati do území (s 
ohledem na respektování potřeby údržby toků) 

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Část D.I.8 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky 

dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.  
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a 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. 

Záměr  neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na 
dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.  Nelze 
vyloučit, že se bude jednat  i o území s výskytem archeologických nálezů ve smyslu 
ustanovení §22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů. Proto bude  příslušné organizaci umožněno provedení archeologického výzkumu. 
Jeho zajištění bude nutné projednat v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací.  

Protože se v tomto případě jedná o požadavky jednoznačně vyplývající z příslušného 
složkového zákona, není nezbytné ve vztahu k uvedené problematice formulovat v procesu 
EIA doporučení pro další projektovou přípravu. 

Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné 
rekultivace, tato otázka je řešena podmínkou u vlivů na ekosystémy.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
Část D.I.9 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky 

dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.  
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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 
 
Posuzovaný záměr byl v daném území v procesu EIA posouzen ze všech podstatných 
hledisek. Umístění uvažovaného záměru odpovídá schválenému řešení ÚP VÚC Střední 
Polabí. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. 
posuzované dokumentace je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a 
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména z hlediska 
hlukové zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména ve vztahu k vlivům na prvky 
dřevin rostoucí mimo les. 

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k hlukové zátěži  jsou 
vyhodnoceny příslušnou specializovanou studií. Tato studie byla zpracována držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.  

Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitol předložené dokumentace je patrné, 
že další významné  vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti 
vlivů na přírodní složku ekosystémů – zejména na prvky dřevin rostoucích mimo les 
(především městský park u městského nádraží), zásahy do VKP,  vlivy na odtokové poměry 
v území, vlivy na půdu z hlediska záborů půd v třídě ochrany I.  

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, lze záměr označit z hlediska velikosti  
vlivů za malý až středně velký, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.  

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s uvažovaným záměrem 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 
  
Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu.  

V etapě výstavby havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů v 
blízkosti vodních toků. Veškeré dopady na okolí se projeví především v kontaminaci  vod a 
půd. 

Také v rámci provozu rizika spočívají především v možnosti vzniku havárií vlaků. Vzhledem 
ke skutečnosti, že po realizaci záměru bude úplně vyloučena motorová trakce a nákladní 
doprava, lze toto riziko označit v etapě provozu za minimální.  

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 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.   

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 hlukové studie.  

 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou. 



Posudek podle zák. č. 100/2001 Sb.        -        Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město 

 

 62

POSOUZENÍ POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ 
 
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 

literární údaje  

terénní průzkumy  

rekognoskace terénu  

osobní jednání 

 

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování a 
posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku z mobilních  zdrojů 
byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha 
s pomocí programu  HLUK+, verze 8.20. Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a 
liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2006. 

 

 
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 
Uvažovaný záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložen 
jednovariantně. Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č.1 k tomuto 
zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody 
pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. Oznamovatel předkládá do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí jednu variantu, kterou označuje ze jediné možné řešení 
pro zajištění předloženého záměru. Variantním řešením tak v zásadě zůstává neprovedení 
záměru s posílením funkce jiné přepravy osob mezi  oběma nádražími. 

Navrhované technické řešení (jehož velikost a významnost vlivů v etapě výstavby i provozu 
je posouzena předkládanou dokumentací) by mělo zajistit dopravní obslužnost v pražském 
regionu v rámci integrované dopravy, a to prostřednictvím železniční dopravy s cílem zvýšit 
její nabídku i konkurenceschopnost. Na řešeném úseku Kutná Hora hlavní nádraží – Kutná 
Hora město existuje v současné době pouze úvraťové neelektrizované kolejové propojení. 
Tato skutečnost neumožňuje zavedení plánovaného systému dopravní obsluhy města Kutná 
Hora, který již byl dříve odsouhlasen ve „Studii obsluhy hlavního města Prahy a jeho okolí 
hromadnou dopravou“. Uvažováno je zavedení přímé linky zastávkových osobních vlaků 
Praha – Nymburk – Kolín – Kutná Hora město v intervalu 30/60 minut a linky spěšných vlaků 
Praha – Kolín – Kutná Hora město v intervalu 60/120 minut. Předmětem předkládaného 
řešení je zapojení regionální trati Kutná Hora hl.n.- Zruč nad Sázavou bezúvraťově do žst. 
Kutná Hora  hlavní nádraží, s částečnou přeložkou stávající trati v úseku Kutná Hora hl.n. – 
zastávka Kutná Hora – Sedlec, včetně elektrizace stejnosměrnou proudovou soustavou. 

Realizace stavby představuje z pohledu dopravní technologie výrazný koncepční posun pro 
celou lokalitu představovaný kromě zlepšení pohody pro cestující i přímé spojení středu 
města Kutná Hora s Prahou v konkurenci s přetíženou silniční dopravou.  
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících 
státní hranice 

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Stavba je navržena v jedné variantě. Předmětem záměru je elektrizace a modernizace trati 
v úseku km 287,838 (na kolínském zhlaví st. Kutná Hora hl. nádraží) do km 3,261 (nové 
staničení). Po cca 430 m začátku úseku, začíná úsek přeložky trati dlouhé cca 1,4 km. Trať 
je vedena na cca 2 m násypu v nivě potoka Vrchlice v pravostranném oblouku o minimálním 
poloměru. Dvakrát překříží  Vrchlici a protisměrným obloukem se vrací do původní historické 
stopy. Území přeložky má velmi nepříznivé geologické poměry, je záplavovým územím 100 
leté vody.  

Na stávající trati dojde ke klasické rekonstrukci se sanací železničního spodku. Směrové a 
výškové úpravy nejsou podstatné, přesto dojde v malém úseku k překročení hranice 
drážního pozemku. Kolejové řešení obou stanic bude upraveno podle požadavků 
technologie provozu. 

Předmětem záměru je návrh nového směrového řešení tam, kde parametry trati nedovolují 
vyvinout požadovanou rychlost, sanace železničního spodku a svršku na stávající trati, 
rekonstrukce umělých staveb a výstavba 2 nových železničních mostů a jednoho cestního na 
přeložce, rekonstrukce nástupišť, rekonstrukce stávajících objektů a výstavba nové napájecí 
stanice. Je navržena komplexní elektrizace, výstavba nového zabezpečovacího zařízení, 
zařízení DŘT a silnoproudé elektrotechniky. V nezbytném rozsahu jsou navrženy 
protihlukové stěny. 

Z důvodu elektrizace a částečně též zanedbané údržby dojde k zásahu do vzrostlé zeleně 
v úseku od nadjezdu silnice II/126 po stanici Kutná Hora město a na březích Vrchlice v úseku 
přeložky. 

Stavební práce na stávající trati budou probíhat za vyloučení železničního jednokolejného 
provozu. Úsek přeložky bude proveden v předstihu. 

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 

 

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní  prostředí. 

S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit. 

Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí, posouzení oznámení a připomínek zjišťovacího řízení byla některá opatření 

upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu 

podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska). 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
K DOKUMENTACI 
 
Vyjádření veřejnosti: 
 
Občanské sdružení Společnost pro životni prostředí  
Doručovací adresa: Bylany 66, 284 01 Kutná Hora 

29.4.2009 

Podstata vyjádření: 
 
1.  Oznamovatel předložil záměr v jedné variantě. Přestože variantní řešení  nebylo 

předloženo, je v závěru dokumentace v návrhu opatření požadováno prověření variantního 
řešení v dalších stupních projektové dokumentace. Tento postup je v rozporu s principy 
posuzování vlivů na životní prostředí. Požadavek, který je v dokumentaci formulován jakožto 
opatření "v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit všechny možnosti 
oddálení osy trati od okraje stávajícího městského parku mezi nádražím Kutná Hora-město 
z důvodu ochrany maximálního počtu fyziologicky perspektivních jedinců stávajících dřevin v 
porostech parku" měl být předmětem zkoumání v dokumentaci EIA. Jsou-li reálné a 
realizovatelné možnosti snížení počtu záměrem zasažených dřevin, nechť je to důsledně 
prověřeno v rámci procesu EIA. 

2. Náhradní výsadby za nezbytně kácené dřeviny by měly být přednostně situovány do území, 
které bude záměrem přímo či nepřímo ovlivněno, tzn. v úseku nádraží Kutná Hora - město až 
po hlavní nádraží. 

3. Vzhled betonových protihlukových stěn by esteticky neměl narušovat dotčené území - tomu 
by měla být přizpůsobena barva, uspořádání a povrchy stěn. 

4. Součástí elektrifikace železničního koridoru by dle našeho názoru měla být i úprava 
přilehlého „parku" tak, aby byl v budoucnu plnohodnotně využitelný pro krátkodobou rekreaci 
obyvatel Kutné Hory. 

5. Navrhujeme stavbu doplnit souběžnou komunikací pro cyklisty a pěší (cyklostezkou), jež by 
vedla ve směru od hlavního nádraží po zrušeném úseku stávající trati do zastávky Sedlec a 
dále až na nádraží Kutná Hora město. Komunikace by zajistila propojení těchto dvou nádraží 
pro cyklisty a pěší. Cyklostezka by měla být doplněna doprovodnou zelení. 

6. V popisu záměru je přeložka koryta u Sedmi zlodějů opětovně navržena technickým 
způsobem. V návrhu opatření je však předloženo řešení přeložky části toku od Sedmi zlodějů 
přírodě blízkým způsobem. Toto řešení by mělo být jednoznačně preferováno. 

7. Zachována by měla být prostupnost zájmového území pro obyvatele Kutné Hory, mimo jiné 
přístup od sídliště soustředěného kolem Puškinské ulice cestou okolo garáží u bývalé 
„mazutky". 

8. Dle údajů oznamovatele je „uvažováno zavedení přímé linky zastávkových osobních vlaků 
Praha - Nymburk - Kolín - Kutná Hora město v intervalu 30/60 min a linky spěšných vlaků 
Praha - Kolín - Kutná Hora město v intervalu 60/120 min." Předpokládáme, že při tomto 
zvýšení frekvence jízd uvažují ČD také se zvýšením počtu cestujících. V dokumentaci však 
nepřímé vlivy záměru spojené s nárůstem intenzity automobilové dopravy (v souvislosti s 
příjezdem a odjezdem cestujících osobními automobily), nejsou řešeny. Musí být 
upřesněno (možno v rámci veřejného projednání), s jakým nárůstem počtu cestujících je 
uvažováno a jaké budou vyvolané nároky na dopravu v klidu (parkovací místa). Neřešení 
otázky parkování automobilů cestujících se jeví jako slabina celého projektu, uvážíme-li i 
možnost lokalizace autobusového nádraží v blízkosti nádraží Kutná Hora město. S tím 
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souvisí samozřejmě i neřešená problematika akustické zátěže v blízkosti případného 
parkoviště. 

9. Obdobného charakteru je i připomínka k parkování kol. V rámci obdobné stavby by měla 
být řešena navazující technická infrastruktura, v tomto případě sestávající mimo jiné i z 
možnosti uschování kol (nejlépe samoobslužného) v prostorech nádraží Kutná Hora město 
a Kutná Hora hl. nádraží. 

Námi předložená doporučení a připomínky požadujeme zohlednit v rámci navazujících řízení. 

Za OS Společnost pro životní prostředí 
Jiří Bělohlávek, předseda OS 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
K bodu 1: 
Součástí předepsaného obsahu dokumentace je kapitola Charakteristika opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Povinností 
zpracovatele dokumentace a cílem procesu EIA je najít a co nejpřesněji specifikovat 
uvedená opatření. To bylo také provedeno a a formulováno jako následující opatření:  

- v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit všechny možnosti 
oddálení osy trati od okraje stávajícího městského parku mezi nádražím Kutná 
Hora-město z důvodu ochrany maximálního počtu fyziologicky perspektivních 
jedinců stávajících dřevin v porostech parku 

 
Jedná se o opatření pro minimalizaci jednoho dílčího vlivu, nikoli o návrh nového variantního 
řešení záměru. Každý další stupeň přípravy záměru přináší jeho další prohloubení a 
prověření nových detailů, které v předchozí fázi prověřeny být nemohly.  
 
K bodu 2: 
K tomuto bodu doporučujeme upřesnit již v dokumentaci navrženou podmínku následovně:  
- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný samostatný objekt 

sadových úprav trati a projekt náhradních výsadeb (kompenzační výsadby) za 
všechny kácené dřeviny, v závislosti na rozsahu odůvodněného nezbytného 
kácení dřevin jak v městském parku, tak podél trati na protilehlé straně k parku a 
při přechodech Vrchlice; náhradní výsadby za nezbytně kácené dřeviny by měly být 
přednostně situovány do území, které bude záměrem přímo či nepřímo ovlivněno, tzn. 
v úseku nádraží Kutná Hora - město až po hlavní nádraží; prověřit možnost 
revitalizace městského parku 

 
K bodu 3: 
K tomuto bodu je stanovena následující podmínka v návrhu stanoviska příslušného úřadu: 

- protihlukové stěny řešit z přírodě blízkých materiálů v exteriéru, případně uplatnit 
začlenění výsadbami dřevin 

 
K bodu 4: 
Viz vypořádání k bodu 2. 
 
K bodu 5: 
K tomuto bodu je stanovena následující podmínka v návrhu stanoviska příslušného úřadu: 



Posudek podle zák. č. 100/2001 Sb.        -        Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město 

 

 69

- projektovou přípravu záměru řešit takovým způsobem, aby po ukončení stavby 
byla zachována cesta pro pěší a cyklisty, která je na levém břehu Vrchlice 
současně značena žlutou značkou jako turistická cesta; v souvislosti s rušením 
stávající trati zvážit dle technických možností a ve spolupráci s obcí možnost 
realizace stezky pro pěší a cyklisty do zastávky Sedlec a do stanice Kutná Hora – 
město 

 
K bodu 6: 
Popis záměru předkládá oznamovatel a vychází z projektu, který vychází z technických 
norem a technických požadavků. Během procesu EIA jsou zkoumány vlivy na životní 
prostředí a výsledkem jsou opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tato opatření jsou dále součástí podmínek stanoviska 
příslušného úřadu. Stanovisko je pak nezbytným podkladem pro vydání územního 
rozhodnutí případně obdobného správního rozhodnutí nebo povolení. Jednou z těchto 
podmínek je: 

- řešení přeložky části toku Od sedmi zlodějů řešit přírodě blízkým způsobem a po 
toku řešit revitalizaci části upraveného úseku toku za účelem zatraktivnění okolí 
stavby pro obojživelníky 

Z tohoto důvodu bude tato podmínka respektována v dokumentaci pro UR bez ohledu na to, 
jak je záměr oznamovatelem navržen pro proces EIA. 
 
K bodu 7: 
Povinnost zachování přiměřené prostupnosti území při stavební činnosti vyplývá z legislativy 
stavebního řádu a musí být v projektu pro UR zachována. 
 
K bodu 8: 
Problematika detailů změn v systému parkování vozidel v souvislosti se zvýšením intenzit 
vlaků přesahuje možnosti procesu EIA. Součástí záměru nejsou nové parkovací plochy a 
nepředpokládá se významné zvýšení intenzit vozidel na stávajících parkovacích plochách. 
Problematika lokalizace autobusového nádraží bude muset být řešena samostatným 
posouzením vlivů na životní prostředí. 
K tomuto problému je ve stanovisku příslušného úřadu stanovena následující podmínka: 
- v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí prověřit, zda bude záměr 

vyžadovat významné zvýšení počtu parkovacích míst oproti stávajícímu stavu, 
resp. zda dojde k významnému zvýšení intenzit parkujících vozidel oproti 
stávajícímu stavu; v kladném případě bude součástí DÚR hluková studie včetně 
opatření pro dodržení hlukových limitů 

 
K bodu 9: 
Jedná se o detailní požadavek, který dosud zpracovaná projektová studie nemohla řešit.  
K tomuto bodu je v podmínkách stanoviska příslušného úřadu uložena následující podmínka: 
- v rámci DÚR prověřit technické řešení pro uschování kol v prostorech nádraží 

Kutná Hora město a Kutná Hora hl. nádraží 
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Vyjádření územních samosprávních celků: 
 

Středočeský kraj 

27.4.2009 
 
Na základě předložené dokumentace vydává Středočeský kraj toto vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Modernizace a elektrizace traťového 
úseku Kutná Hora hl. n. – Kutná Hora město“, a nemá připomínky.  

 

Ing.Miloš Petera, náměstek hejtmana 

 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti dalšího vypořádání. 
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Vyjádření dotčených správních úřadů: 
 
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 

21.4.2009 

 

Po posouzení záměru z hlediska ochrany životního prostředí jako příslušný orgán státní 
zprávy: 

1. ve vodním hospodářství – vzhledem k tomu, že stavba se nachází na pozemcích, na   
kterých jsou koryta vodních toků a ve vyhlášeném záplavovém území bude pro povolení 
stavby nutný souhlas vodoprávního úřadu zdejšího odboru podle § 17 odst. 1 písm.a), c) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. K povolení vodních děl – přeložka vodovodu, 
odlehčovacího koryta a potoka, úprava drenáže, dále k případnému povolení vypouštění 
odpadních vod bude příslušný zdejší odbor. Pro realizaci stavby budeme požadovat předložit 
ke schválení havarijní plán stavby a povodňový plán stavby. 

Další stupeň projektové dokumentace předložte k posouzení. 

2. v oblasti nakládání s odpady sdělujeme, že nemáme připomínek  

3. ochrany ovzduší sdělujeme, že nemáme připomínek  

4. lesů sdělujeme, že se předložený záměr nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. ochrany přírody sdělujeme, že k předložené dokumentaci nemáme připomínek. Při dalším 
zpracování projektové dokumentace záměru „Modernizace a elektrizace traťového úseku 
Kutná Hora hl. n. – Kutná Hora město“ požadujeme, aby investor zohlednil výsledky a závěry 
uvedené v předložené dokumentaci v kapitole D.IV. Charakteristika opatření  k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

6. ochrany zemědělského půdního fondu sdělujeme, že nemáme námitek.  

 

Ing. Vladimír Kocián 

vedoucí odboru 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou stanoveny následující podmínky, které řeší 
požadavek k vodnímu hospodářství: 

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ 
úniku látek závadných  vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou 
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude 
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu 

- pro stavbu bude vypracován a  příslušnému orgánu státní správy předložen 
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby) 
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Hygienik MV pro útvary ve Středočeském kraji 

 

22.4.2009 

Po prostudování předložené dokumentace vlivu záměru „Modernizace a elektrizace 
traťového úseku Kutná Hora hl. n. – Kutná Hora město“ na životní prostředí není v oboru mé 
působnosti námitek k realizaci výše uvedeného záměru.  

Objekt Hasičského záchranného sboru není objektem chráněné obytné zástavby. Výpočtem 
zjištěné hodnoty v měřících bodech 21 a 22 však musí být zachovány. 

 

MUDr. Dana Taclová 

hygienik  MV pro útvary ve Středočeském kraji 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou stanoveny následující podmínky: 

- pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou hlukovou 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 u chráněných objektů v denní době 55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, 
v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 
55 v noci v LAeq,T, dle nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací; hluková studie bude vycházet z dosud 
provedených výpočtů, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu 
železniční dopravy modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které 
bude nutno řešit s využitím protihlukových clon; v rámci hlukové studie po 
detailnějším zaměření trasy bude pozornost věnována především výpočtovým bodům  
č. 25 a č. 26, kde nelze i s realizací navrhovaných protihlukových opatření se 
zohledněním chyby výpočtu vyloučit překročení hygienického limitu; výpočtem 
zjištěné hodnoty v měřících bodech 21 a 22 musí být zachovány  
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Ministerstvo dopravy 

7.4.2009 
 
K uvedené dokumentaci stanovíme takto: 

Ke zpracovanému materiálu nemáme zásadní připomínky.  

Postrádáme však u hlukové studie výběr vhodnější varianty ze dvou variant, které autor 
studie navrhuje. 

Dále nesouhlasíme s názorem autora studie, týkající se zdraví a životního prostředí, kde 
tvrdí, že modernizace a zkvalitnění veřejné dopravy neovlivní socioekonomické poměry, 
protože se nevytvoří ani nezaniknou nová pracovní místa. Z hlediska dlouhodobého 
strategického vývoje obce potažmo regionu může naopak jakákoliv modernizace a 
zkvalitnění veřejné dopravy vést k fluktuaci obyvatel, ať už z města nebo do města např. za 
prací, kulturou, turismem nebo jinými aktivitami, které  mohou mít v dlouhodobém důsledku 
vliv nejen na socioekonomické dopady, ale také na environmentální. 

 

Ing. Jindřich Fajka  

pověřen řízením 

Odbor dopravní politiky a životního prostředí 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V hlukové studii byly řešeny 2 varianty: 

Varianta 1 – bez protihlukových opatření a varianta 2 – s protihlukovými opatřeními.  
Varianta 1 slouží jako podklad pro určení prostorů s překročenými hlukovými limity, kde je 
nutno realizovat protihluková opatření. Varianta 2 pak modeluje účinnost navržených 
protihlukových opatření v potřebných prostorech. Varianty v tomto případě neslouží k výběru 
vhodnější varianty, ale jsou nástrojem optimalizace protihlukových opatření, která jsou 
součástí podmínek návrhu stanoviska příslušného úřadu. 
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MŹP, odbor péče o krajinu 

21.4.2009 
 

K výše uvedenému záměru Vám sdělujeme, že z hlediska odboru péče o krajinu 
požadujeme v rámci projednání i realizace záměru postupovat v souladu se všemi 
relevantními předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny. 

 

Ing. Petr Dobrovský  

ředitel odboru 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti dalšího vypořádání. 
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MŹP, odbor ochrany vod 

7.4.2009 

 

Na základě posouzení předložené dokumentace vlivů záměru „Modernizace a elektrizace 

traťového úseku Kutná Hora hl. n. – Kutná Hora město“ na životní prostředí, dospěl odbor 

ochrany vod k závěru, že v předloženém materiálu jsou respektovány požadavky na ochranu 

vod, které byly uvedeny v interním sdělení ze dne 17.4.2007 

 (č.j. 1171/650/07;25511/ENV/07) a se záměrem souhlasí. 

 

Ing. Veronika Jáglová 

ředitelka odboru ochrany vod 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti dalšího vypořádání. 
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MŹP, odbor udržitelné energetiky a dopravy 

20.4.2009 

 

K dokumentaci EIA záměru „Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. – 
Kutná Hora město“ nemá odbor 830 připomínky. Posuzovaný záměr je velmi přínosný 
z hlediska dopravní obslužnosti a zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrných 
druhů dopravy, jak je uvedeno i v Dokumentaci. 

 

Ing. Vladimír Vlk 

ředitel odboru 

 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti dalšího vypořádání. 

. 
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MŽP, odbor ekologických škod 

30.4.2009 

 

Oznamuje, že ekologická zátěž není v databázích (SEKM,PKM, ÚAP) v rámci odboru 
ekologických škod evidována. Je třeba obrátit se na majitele pozemku (pravděpodobně na 
ČD). Ve věci tohoto záměru nemá OEŠ žádné kompetence.    

            

RNDr. Pavla Kačabová 

ředitelka odboru 

 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
K tomuto vyjádření byla formulována následující podmínka do návrhu stanoviska příslušného 
úřadu: 

- V rámci podrobného geologického průzkumu provést průzkum zatížení zemin a 
materiálů, se kterými bude v rámci realizace záměru manipulováno, s důrazem 
na zatížení těžkými kovy (např. As, Pb), dále na stanovení přítomnosti látek 
škodlivých vodám a nebezpečných odpadů; v případě zjištění těchto látek 
navrhnout jejich bezpečnou stabilizaci, resp. odstranění nadlimitně 
znečištěných zemin nebo nebezpečných odpadů v souladu s legislativou 
odpadového hospodářství a legislativou ochrany vod a dle požadavků 
příslušných orgánů státní správy (nakládání s odpady a ochrana vod). 
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ČIŽP, OI Praha 

22.4.2009 

  

K dokumentaci vydává následující komplexní stanovisko: 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nemá k předložené dokumentaci zásadní připomínky. Správně je 
v dokumentaci uvedeno,že s použitými železničními pražci musí být nakládáno jako 
s odpadem kategorie „nebezpečný“. 
 
Oddělení ochrany ovzduší:  
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nemá 
k předložené dokumentaci připomínky. 
 
Oddělení ochrany vod:  
K nepředložené dokumentaci nemá připomínky. 
 
Ochrana přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá k předložené dokumentaci zásadních připomínek. Pro minimalizaci vlivů 
stavebního záměru na jednotlivé složky životního prostředí – fauna, flora ekosystémy, 
jednoznačně doporučuje dodržení navržených opatření, uvedených v oddílu D.IV. 
předložené dokumentace. Vzhledem ke skutečnosti, že křížení železniční trati s vodním 
tokem Vrchlice, snižuje hodnotu toku, jako migračního koridoru fauny (vydra říční ad.) 
doporučuje, v souladu s předloženou dokumentací a Metodikou AOPK ČR („Křížení 
komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů“, Toman, Hlaváč, 1995) řešit přemostění toku 
Vrchlice dostatečně kapacitními mostními objekty tak, aby v podmostí byla zachována 
dostatečně široká oboustranná berma a vyloučeno zakládání pilířů do průtočného profilu 
toku. Rovněž souhlasí s prvkem nového osázení ploch v okolí železniční trati a mostních 
pilířů, a to i prostoru mezi samotným vodním tokem a mostními pilíři. Za vhodné považuje 
dřeviny keřového typu př. trnka obecná (Prunus spinosa ). Za prvořadé považuje rovněž 
řešení „přeložky části toku Od sedmi zlodějů“ přírodě blízkým způsobem s revitalizací za 
účelem zatraktivnění okolí pro obojživelníky. 
 
Oddělení ochrany lesa:   
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů(lesní 
zákon), nemá k předložené dokumentaci připomínek. 
 
Závěr: 
ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí 
zásadní připomínky, pouze doporučení ze strany ochrany přírody. 
  
Ing. Miroslav Mareš  

vedoucí oddělení integrace ČIŽP OI Praha 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
V návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou uvedeny následující podmínky, které dostatečně 
řeší akcentovanou problematiku: 

• veškerá přemostění toku Vrchlice řešit dostatečně kapacitními mostními objekty 
tak, aby v podmostí byla zachována dostatečně široká oboustranná berma a 
vyloučeno zakládání pilířů do průtočného profilu toku 

• řešení přeložky části toku Od sedmi zlodějů řešit přírodě blízkým způsobem a po 
toku řešit revitalizaci části upraveného úseku toku za účelem zatraktivnění okolí 
stavby pro obojživelníky 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt sadových 
úprav pro nový úsek trati s tím, že do projektu budou zapracovány všechny 
omezující aspekty z hlediska protipovodňové ochrany a bezpečnosti provozu na 
trati a na straně druhé na všech vhodných plochách (mimo omezení 
protipovodňovou ochranou a bezpečností provozu) budou úpravy pojaty 
v maximálně možném rozsahu výsadeb (skupinová výsadba keřů nad Q100, 
pomístná skupinová výsadba stromů podél vnějšího oblouku trati v pravobřežní 
části nivy) 

• v dalším stupni projektové dokumentace projednat a připravit kompenzační 
náhradní výsadby dřevin ve městě Kutná Hora, včetně začlenění nové části trati do 
území (s ohledem na respektování potřeby údržby toků) 

 
V návrhu stanoviska příslušného úřadu není uvedena detailní podmínka pro osázení 
prostoru mezi samotným vodním tokem a mostními pilíři keři a to z důvodu možného 
konfliktu s potřebami protipovodňové ochrany a údržby toku. 
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

14.4.2009 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci 

citovaných faktorů ve smyslu zákona souhlasí se závěry hodnocení a s umístěním záměru. 

Upozorňuje: 

V textu jsou uvedeny nesprávné údaje o starých ekologických zátěžích  např. str. 52, kde se 

uvádí, že nejsou známé žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence s výjimkou 

dosud prokázaných koncentrací NEL ve štěrkové loži stávající ose železnice. 

Oblast Kutné Hory a okolí je dle usnesení Vlády ĆR ze dne 29.5.2002 č. 538 o řešení 

ovlivňování životního prostředí starými důlními zátěžemi v Kutné Hoře a okolí ekologicky 

zatížena vybranými škodlivinami. Z dostupných údajů obsahu těžkých kovů v půdě, které 

jsou k dispozici na Městském úřadě Kutná Hora i na příslušném referátu životního prostředí 

je zřejmé, že část oblasti navrhované stavby se nachází v lokalitě s vysokým obsahem 

vybraných těžkých kovů v půdě As, Pb, atd. 

Je plně věcí zpracovatele, aby se s podklady seznámil a tyto doplnil podle konkrétních 

skutečností do textu podle lokalizace stavby. Rozhodující je pro ochranu životního prostředí 

případný přesun zemin v rámci stavby podle zátěže půdy, kdy může vznikat sekundární 

kontaminace životního prostředí případně ohrožení zdraví. 

Posuzování zatížení půdy škodlivinami a nakládání s ní pokud není využívána k umisťování 

bytové zástavby nespadá do kompetence zákona.   

      

MUDr. František Stehlík 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  

územní pracoviště v Kutné Hoře 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
K tomuto vyjádření byla formulována následující podmínka do návrhu stanoviska příslušného 
úřadu: 

V rámci podrobného geologického průzkumu provést průzkum zatížení zemin a 
materiálů, se kterými bude v rámci realizace záměru manipulováno, s důrazem 
na zatížení těžkými kovy (např. As, Pb), dále na stanovení přítomnosti látek 
škodlivých vodám a nebezpečných odpadů; v případě zjištění těchto látek 
navrhnout jejich bezpečnou stabilizaci, resp. odstranění nadlimitně 
znečištěných zemin nebo nebezpečných odpadů v souladu s legislativou 
odpadového hospodářství a legislativou ochrany vod a dle požadavků 
příslušných orgánů státní správy (nakládání s odpady a ochrana vod).  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Uvažovaný záměr byl v rámci procesu dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
posouzen ze všech podstatných hledisek.  

Z hlediska charakteru uvažovaného záměru je patrné, že jeho umístění odpovídá 
schválenému řešení ÚP VÚC Střední Polabí. 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 
hlukové zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména ve vztahu k vlivům na prvky 
dřevin rostoucí mimo les. 

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k hlukové zátěži  jsou 
vyhodnoceny příslušnou specializovanou studií. Tato studie byla zpracována držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.  

Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že další významné  vlivy z hlediska velikosti a 
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na přírodní složku ekosystémů – zejména 
na prvky dřevin rostoucích mimo les (především městský park u městského nádraží), zásahy 
do VKP,  vlivy na odtokové poměry v území, vlivy na půdu z hlediska záborů půd v třídě 
ochrany I.  

Během procesu dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění byly shromážděny všechny 
známé skutečnosti o reálných a potenciálních dopadech uvažovaného záměru. 

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí lze záměr označit z hlediska velikosti  
vlivů za malý až středně velký, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.  

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s uvažovaným záměrem nenastávají. 

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na 
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených 
v návrhu stanoviska příslušného úřadu. 
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VII. NÁVRH  STANOVISKA 
 

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 a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. 

– Kutná Hora město 

Kapacita (rozsah) záměru:  Elektrizace a modernizace trati v úseku km 287,838 (na 
kolínském zhlaví st. Kutná Hora hl. nádraží) do km 3,261 
(nové staničení). Po cca 430 m začátku úseku, začíná úsek 
přeložky trati dlouhé cca 1,4 km. 

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 

 kraj:     Středočeský 

 obec:     Kutná Hora 

 katastrální území:  Kutná Hora, Malín, Sedlec u Kutné Hory 

Obchodní firma oznamovatele:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

IČ oznamovatele: 70 99 42 34 

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

110 00 
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II.  Průběh  posuzování 
Zpracovatel oznámení: RNDr. Tomáš Bajer, CSc., osvědčení odborné způsobilosti ke 

zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č. 100/2001 
Sb. č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, č. autorizace 
45657/ENV/06 

Předloženo: 12.4.2007 
 
Zpracovatel dokumentace: RNDr. Tomáš Bajer, CSc., osvědčení odborné způsobilosti ke 

zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č. 100/2001 
Sb. č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, č. autorizace 
45657/ENV/06 

Předloženo: 03.04.2009 
 
Zpracovatel posudku:  RNDr. Vladimír Ludvík, osvědčení odborné způsobilosti ke 

zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č. 100/2001 
Sb. č. 5278/850/OPV/93, autorizace č. 46170/ENV/06 

Předloženo: 24.08.2009 
 
Veřejné projednání: místo:  
 datum:  
   
 
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v dubnu 2007. 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 14.06.2007 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to 

s následujícím závěrem: 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zák. č. 

100/2001 Sb., v platném znění dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 

4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 

- vyhodnocení vlivů na přírodu a krajinu (včetně zvláště chráněných živočichů), 

- vyhodnocení hluku z dopravy, 

- prověření změny navrhovaného technického řečení přeložené části vodoteče, 

- dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, 

připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. 

 

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 09.04.2009  
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Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 27.06.2009  

Vyhotovený posudek byl předložen dne: 24.09.2009. 

 

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 provedeno po veřejném projednání. 

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

- Občanské sdružení Společnost pro životni prostředí 
Vyjádření územních samosprávních celků: 

- Středočeský kraj 

Vyjádření dotčených správních úřadů: 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 

- Hygienik MV pro útvary ve Středočeském kraji 

- Ministerstvo dopravy 

- MŽP - odbor péče o krajinu 

- MŽP - odbor ochrany vod 

- MŽP -  odbor udržitelné energetiky a dopravy 

- MŽP - odbor ekologických škod 

- ČIŽP, OI Praha 
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

 
III. Hodnocení  záměru 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich  velikosti a významnosti 
Posuzovaný záměr byl v daném území v procesu EIA posouzen ze všech podstatných 

hledisek. Umístění uvažovaného záměru odpovídá schválenému řešení ÚP VÚC Střední 

Polabí. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 

záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. 
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posuzované dokumentace je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a 

významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména z hlediska 

hlukové zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména ve vztahu k vlivům na prvky 

dřevin rostoucí mimo les. 

Vlivy na obyvatelstvo z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k hlukové zátěži  jsou 

vyhodnoceny příslušnou specializovanou studií. Tato studie byla zpracována držitelem 

osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.  

Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitol předložené dokumentace je patrné, 

že další významné  vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti 

vlivů na přírodní složku ekosystémů – zejména na prvky dřevin rostoucích mimo les 

(především městský park u městského nádraží), zásahy do VKP,  vlivy na odtokové poměry 

v území, vlivy na půdu z hlediska záborů půd v třídě ochrany I.  

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, lze záměr označit z hlediska velikosti  

vlivů za malý až středně velký, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.  

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s uvažovaným záměrem nenastávají.   

 
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí  
Stavba je navržena v jedné variantě. Předmětem záměru je elektrizace a modernizace trati 
v úseku km 287,838 (na kolínském zhlaví st. Kutná Hora hl. nádraží) do km 3,261 (nové 
staničení). Po cca 430 m začátku úseku, začíná úsek přeložky trati dlouhé cca 1,4 km. Trať je 
vedena na cca 2 m násypu v nivě potoka Vrchlice v pravostranném oblouku o minimálním 
poloměru. Dvakrát překříží  Vrchlici a protisměrným obloukem se vrací do původní historické 
stopy. Území přeložky má velmi nepříznivé geologické poměry, je záplavovým územím 100 
leté vody.  

Na stávající trati dojde ke klasické rekonstrukci se sanací železničního spodku. Směrové a 
výškové úpravy nejsou podstatné, přesto dojde v malém úseku k překročení hranice drážního 
pozemku. Kolejové řešení obou stanic bude upraveno podle požadavků technologie provozu. 

Předmětem záměru je návrh nového směrového řešení tam, kde parametry trati nedovolují 
vyvinout požadovanou rychlost, sanace železničního spodku a svršku na stávající trati, 
rekonstrukce umělých staveb a výstavba 2 nových železničních mostů a jednoho cestního na 
přeložce, rekonstrukce nástupišť, rekonstrukce stávajících objektů a výstavba nové napájecí 
stanice. Je navržena komplexní elektrizace, výstavba nového zabezpečovacího zařízení, 
zařízení DŘT a silnoproudé elektrotechniky. V nezbytném rozsahu jsou navrženy 
protihlukové stěny. 
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Z důvodu elektrizace a částečně též zanedbané údržby dojde k zásahu do vzrostlé zeleně 
v úseku od nadjezdu silnice II/126 po stanici Kutná Hora město a na březích Vrchlice v úseku 
přeložky. 

Stavební práce na stávající trati budou probíhat za vyloučení železničního jednokolejného 
provozu. Úsek přeložky bude proveden v předstihu. 

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. 
    
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 
Součástí oznámení byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla 
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření 
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz 
podmínky návrhu stanoviska). 
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci 
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6. 
 
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska  vlivů na životní prostředí 
Záměr byl předložen v jediné aktivní variantě. 
 
Vypořádání vyjádření k dokumentaci 
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k dokumentaci 1 vyjádření 

veřejnosti, dále obdržel 1 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 9 vyjádření 

dotčených správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž 

vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě 

komentovány v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 

vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě 

potřeby zahrnuty do podmínek příslušného úřadu. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku 

- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku. 
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Stanovisko příslušného úřadu z hlediska  přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
 

Na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných 

vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona č. 100/2001 

Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na životní prostředí 

souhlasné stanovisko 
k záměru: 

„Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město“ 
 
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: 
Pro fázi přípravy 
1) pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou hlukovou 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 u chráněných objektů v denní době 55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, 
v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 55 
v noci v LAeq,T, dle nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací; hluková studie bude vycházet z dosud 
provedených výpočtů, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu 
železniční dopravy modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které bude 
nutno řešit s využitím protihlukových clon; v rámci hlukové studie po detailnějším 
zaměření trasy bude pozornost věnována především výpočtovým bodům  č. 25 a č. 26, 
kde nelze i s realizací navrhovaných protihlukových opatření se zohledněním chyby 
výpočtu vyloučit překročení hygienického limitu; výpočtem zjištěné hodnoty v měřících 
bodech 21 a 22 musí být zachovány  

2) v rámci další projektové přípravy v případě realizace záměru řešit změnu užívání stavby 
v areálu průmyslového závodu reprezentovaného prokazatelně obyvatelným objektem, 
který je dokladován výpočtovými body č.13 a č.14 

3) pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku  vlivu 
vibrací dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

4) v rámci vypracování  podrobné hlukové studie konzultovat každou výpočtovou oblast 
s městem Kutná Hora jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových 
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ochran, tak i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé 
výpočtové oblasti měly být řešeny  

5) v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované hlukové  studie; detailní 
lokalizace protihlukových stěn bude upřesněna v dalších stupních projektové 
dokumentace po detailnějším zaměření trasy  

6) v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí prověřit, zda bude záměr 
vyžadovat významné zvýšení počtu parkovacích míst oproti stávajícímu stavu, resp. zda 
dojde k významnému zvýšení intenzit parkujících vozidel oproti stávajícímu stavu; 
v kladném případě bude součástí DÚR hluková studie včetně opatření pro dodržení 
hlukových limitů 

7) v rámci DÚR prověřit technické řešení pro uschování kol v prostorech nádraží Kutná 
Hora město a Kutná Hora hl. nádraží 

8) 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 trasy projednat, případně 
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle požadavku 
orgánu ochrany veřejného zdraví  

9) součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude hluková studie pro 
etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu 
nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně 
hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby, 
respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření, která budou 
z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného zdraví ve 
vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby  

10) v dalších stupních projektové dokumentace maximálně preferovat umístění recyklační 
linky na pozemcích ČD v  dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby; bude-li tato 
vzdálenost menší než 200m, bude nezbytné toto zařízení ve směru obytné zástavby 
odstínit prozatímní protihlukovou stěnou 

11) projektovou přípravu záměru řešit takovým způsobem, aby po ukončení stavby byla 
zachována cesta pro pěší a cyklisty, která je na levém břehu Vrchlice současně značena 
žlutou značkou jako turistická cesta; v souvislosti s rušením stávající trati zvážit dle 
technických možností a ve spolupráci s obcí možnost realizace stezky pro pěší a cyklisty 
do zastávky Sedlec a do stanice Kutná Hora – město 

12) v rámci další projektové přípravy zohlednit navrhované řešení do materiálů „Stanovení 
záplavového území řeky Vrchlice“ a „Vymezení aktivní zóny“ řeky Vrchlice a provést 
aktuální porovnání stávajícího a očekávaného stavu; součástí tohoto porovnání by měly 
být i grafické výstupy změn v inundačním území 

13) v rámci další projektové přípravy musí být respektovány požadavky stanoviska Povodí 
Labe s.p., vydané k navrhovanému záměru dne 12.12.2006 pod č.j. PVZ/06/32295/Ma/0 
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14) v rámci další projektové přípravy po zpřesnění založení jednotlivých stavebních objektů 
provést aktualizaci hydrotechnických výpočtů tak, aby byla potvrzena rezerva nových 
mostních objektů s ohledem na charakter stávajících mostů v říčním kilometru 1,917 a 
1,939  

15) 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 (v tomto 
případě bude nezbytné projednat jejich likvidaci s VHS Kutná Hora, jako 
provozovatelem ČOV Kutná Hora), případně budou na dočasných zařízeních stavenišť  
použita chemická WC respektive mohou využita stávající sociální zařízení v areálech 
ČD   

16) tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní 
jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek; 
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV  

17) 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  

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

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

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

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

22) v rámci podrobného geologického průzkumu provést další průzkumné sondy k ověření 
geologické stavby v podloží násypu a stanovit deformační charakteristiky zemin 
v podloží násypu včetně časového průběhu 

23) v rámci podrobného geologického průzkumu provést průzkum zatížení zemin a 
materiálů, se kterými bude v rámci realizace záměru manipulováno, s důrazem na 
zatížení těžkými kovy (např. As, Pb), dále na stanovení přítomnosti látek škodlivých 
vodám a nebezpečných odpadů; v případě zjištění těchto látek navrhnout jejich 
bezpečnou stabilizaci, resp. odstranění nadlimitně znečištěných zemin nebo 
nebezpečných odpadů v souladu s legislativou odpadového hospodářství a legislativou 
ochrany vod a dle požadavků příslušných orgánů státní správy (nakládání s odpady a 
ochrana vod) 

24) v dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit všechny možnosti oddálení 
osy trati od okraje stávajícího městského parku mezi nádražím Kutná Hora-město 
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z důvodu ochrany maximálního počtu fyziologicky perspektivních jedinců stávajících 
dřevin v porostech parku 

25) v dalším stupni projektové dokumentace po upřesnění parametrů stavby a prostorových 
požadavků na výstavbu a bezpečnost provozu zajistit důkladné sadovnicko-
dendrologické vyhodnocení porostů (podrobnou inventarizaci dřevin) v městském parku 
u městského nádraží s cílem precizovat míru vlivu na porosty parku 

26) na základě prověření všech možností důsledné ochrany parku a provedeného 
sadovnicko-dendrologického vyhodnocení porostů parku vypracovat samostatný 
stavební objekt  zásahů do porostů dřevin s tím, že bude zahrnovat jen prokazatelně 
nevyhnutelné kácení dřevin 

27) v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu 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) 

28) zajistit, aby způsob ochrany hodnotných jedinců dřevin (včetně kořenového systému) 
byl jedním z určujících kriterií na výběr zhotovitele stavby 

29) do POV stavby bude promítnuta důsledná ochrana všech ponechávaných  jedinců dřevin 
v městském parku  

30) v dalším stupni projektové dokumentace zajistit důsledné zaměření a vyhodnocení všech 
mimolesních porostů dřevin, potenciálně ohrožených kácením, s cílem stanovit 
minimální bezprostředně odůvodněný rozsah zásahů do porostů dřevin 

31) v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný samostatný objekt 
sadových úprav trati a projekt náhradních výsadeb (kompenzační výsadby) za všechny 
kácené dřeviny, v závislosti na rozsahu odůvodněného nezbytného kácení dřevin jak 
v městském parku, tak podél trati na protilehlé straně k parku a při přechodech Vrchlice; 
náhradní výsadby za nezbytně kácené dřeviny by měly být přednostně situovány do území, 
které bude záměrem přímo či nepřímo ovlivněno, tzn. v úseku nádraží Kutná Hora - město 
až po hlavní nádraží; prověřit možnost revitalizace městského parku 

32) veškerá přemostění toku Vrchlice řešit dostatečně kapacitními mostními objekty tak, 
aby v podmostí byla zachována dostatečně široká oboustranná berma a vyloučeno 
zakládání pilířů do průtočného profilu toku 

33) řešení přeložky části toku Od sedmi zlodějů řešit přírodě blízkým způsobem a po toku 
řešit revitalizaci části upraveného úseku toku za účelem zatraktivnění okolí stavby pro 
obojživelníky 

34) do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území 
nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce 
populací volně žijících živočichů 

35) v posledním vegetačním období před zahájením stavby aktualizovat zoologické 
průzkumy v jarním a časně letním aspektu, se zaměřením a ověřením hnízdění ptáků a 
ověřením výskytu obojživelníků; na základě tohoto doprůzkumu upřesnit podmínky pro 
případné provádění stavby, včetně řešení příslušných výjimek ze zákona a zajištění 
ochrany zjištěných populací zvláště chráněných druhů 
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36) prověřit možnost napojení pozemků na pravím břehu Vrchlice od silnice II/126 
z důvodu snížení počtu křížení přes tok Vrchlice 

37) v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin 

38) pokud budou realizovány účelové komunikace, prostory po nich opět zrekultivovat, 
prostory po zařízení staveniště upravit a podpořit sukcesi odpovídajících ekosystémů 
formou údržby osetých ploch kosením (prevence ruderalizace) 

39) řešení přeložky části toku Od sedmi zlodějů řešit přírodě blízkým způsobem a po toku 
řešit revitalizaci části upraveného úseku toku za účelem zatraktivnění okolí stavby pro 
obojživelníky 

40) protihlukové stěny řešit z přírodě blízkých materiálů v exteriéru, případně uplatnit 
začlenění výsadbami dřevin 

41) v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt sadových úprav 
pro nový úsek trati s tím, že do projektu budou zapracovány všechny omezující aspekty 
z hlediska protipovodňové ochrany a bezpečnosti provozu na trati a na straně druhé na 
všech vhodných plochách (mimo omezení protipovodňovou ochranou a bezpečností 
provozu) budou úpravy pojaty v maximálně možném rozsahu výsadeb (skupinová 
výsadba keřů nad Q100, pomístná skupinová výsadba stromů podél vnějšího oblouku 
trati v pravobřežní části nivy) 

42) v dalším stupni projektové dokumentace projednat a připravit kompenzační náhradní 
výsadby dřevin ve městě Kutná Hora, včetně začlenění nové části trati do území (s 
ohledem na respektování potřeby údržby toků) 

43) pro řešení manipulačních ploch a zařízení staveniště preferovat stávající manipulační 
plochy a prostory ve stávajících železničních stanicích a zastávkách, případně dočasně 
využít manipulační plochy jiných subjektů 

44) při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit 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) 

45) při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky 
na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí 
zhoršení hlukové situace a překročení hygienických limitů  

46) před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných 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 

47) před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku 
látek závadných  vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně 
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat 
podle pokynů zpracovaných v tomto plánu 
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48) pro stavbu bude vypracován a  příslušnému orgánu státní správy předložen 
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby) 

 
Pro fázi výstavby 
49) zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 

nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 

50) v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů 
stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb.; o způsobu využití výkopové zeminy respektive 
stavební suti bude rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  v prostoru 
staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku 

51) veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit 
zásadně v období vegetačního klidu 

52) důsledně realizovat obnovu štěrkového lože (úpravu železničního svršku) způsobem, 
který vyloučí možnost padání štěrku mimo prostor trati do vymezených prvků ÚSES 

53) během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do kolejiště a 
mimo kolejiště, včetně prací na železničním svršku nového úseku trati 

54) pro odůvodněná kácení dřevin používat  do motorových pil oleje a mazadla na bázi 
bionafty; plnění motorových pil realizovat výhradně  mimo kontakt s břehovou hranou a 
průtočným profilem 

55) vyloučit  pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci 
pálení vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti zapalování 
hromad větví 

56) dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především 
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po 
etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických 
podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních 
ploch 

57) 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 a stavebních komunikací 

58) dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních 
pracích a další výstavbě;  v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště 

59) stavební činnost bude prováděna pouze v denní době; hlučné práce doporučujeme 
provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin; řidiči nákladních aut po příjezdu na 
staveniště v blízkosti obytné zástavby po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor 

60) vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 

61) veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 
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62) v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit 
mobilními akustickými zástěnami 

63) v případě použití mobilního  drtiče a třídiče budou tyto umístěny  na zařízení stavenišť 
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby 

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

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

66) na plochách zařízení staveniště v inundačním území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou 
instalovány  záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy vybaveny dostatečným 
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

67) před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky  u recyklační linky provést 
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody 

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

69) v blízkosti vodních toků  nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými 
látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné  mechanismy 
(stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování 

70) všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v 
bezprostředním okolí vodoteče  musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude 
je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude 
prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto územích; v průběhu 
krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy  těsnými vanami pro případné 
zachycení uniklých produktů  

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

72) 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 

73) důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními 
pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů a invazních 
rostlin 

74) ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu 
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 
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Pro fázi provozu 

75) po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření 
závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro 
ověřující měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 

76) po zahájení provozu provést kontrolní měření vibrací; výběr lokalit pro ověřující měření 
bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 
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VIII.  Přílohy 
Kopie vyjádření k oznámení  
 


































