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Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 21.10.2019 závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 

MZP/2019/710/8322, v němž je uvedeno, že záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – 

Beroun (mimo)“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona 

č.100/2001 Sb. v platném znění. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný 

úřad k závěru, že dokumentaci vlivů předmětného záměru na životní prostředí (dále jen 

„dokumentace EIA“) dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na 

následující oblasti: 

1. Navrhnout úpravy projektového řešení záměru, případně kompenzační opatření za účelem 

snížení vlivu předmětného záměru na krajinný ráz.  

V hodnocení krajinného rázu je uveden požadavek na minimalizaci kácení a rozsahu sanací 

skal. Rozsah kácení byl minimalizován a návrh sanací skal byl projednán se zástupci SCHKO 

Český kras. Dále je uveden požadavek na výsadbu zeleně a architektonické řešení. Z hlediska 

možných výsadeb dřevin na drážním pozemku je nutné konstatovat, že uložení přiměřené 

náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy dle §9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny je kompetencí orgánu ochrany přírody. Podle totožného paragrafu je možné 

náhradní výsadbu uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele (pozemky SŽDC 

nejsou vhodné pro výsadbu dřevin). Přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu vedou 

obce ve svém územním obvodu.   

Návrh rozsahu sanací skal byl projednán se zástupci SCHKO Český kras a vyhodnocen v rámci 

naturového posouzení a hodnocení vlivu záměru na životní prostředí dle § 67 zákona 

č.114/1992 Sb., z kterého vyplynuly požadavky, které jsou uvedeny v části D.IV dokumentace. 

2. Zpracovat migrační studii dotčeného území a posouzení dostatečnosti migrační prostupnosti 

navrhované liniové stavby trati.  

Migrační studie je součástí Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle 

§67 zákona č.114/1992 Sb., přílohy č.3 dokumentace a je komentována v příslušných částech 

dokumentace. 

 

3. Vyhodnotit dostatečnost opatření ke snížení negativních vlivů na populace zvláště 

chráněných druhů rostlin pro zachování a zlepšení stavu populací těchto druhů po provedení 

sanací skalních svahů nad železniční tratí.  

Vyhodnocení opatření ke snížení negativních vlivů na populace zvláště chráněných druhů 

rostlin je součástí Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle §67 

zákona č.114/1992 Sb., přílohy č.3 dokumentace a je komentována v příslušných částech 

dokumentace. 

 

4. Podrobněji vyhodnotit podíl ploch přírodních stanovišť 6190 a 8210 ovlivněných 

předmětným záměrem k celkové ploše těchto stanovišť v evropsky významné lokalitě 

Karlštejn-Koda a promítnout výsledky vyhodnocení do posouzení významnosti vlivu na toto 

stanoviště.  

 

Podrobné vyhodnocení vyhodnocení podílu ploch přírodních stanovišť 6190 a 8210 

ovlivněných předmětným záměrem k celkové ploše těchto stanovišť v evropsky významné 
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lokalitě Karlštejn – Koda je součástí Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 

2000, přílohy č.7 dokumentace.  

 

5. Vyhodnotit vliv sanace skalních svahů na zvláště chráněné a významné druhy živočichů.  

Vliv sanací skalních svahů na zvláště chráněné a významné druhy živočichů je součástí 

Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle §67 zákona č.114/1992 Sb., 

přílohy č.3 dokumentace. 

6. Zpracovat a přiložit k dokumentaci EIA hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1192 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle §67 zákona č.114/1992 Sb., 

přílohy č.3 dokumentace a je komentována v příslušných částech dokumentace. 

 

7. Upřesnit, jakým způsobem bude zajištěn přístup do stávajících jeskyň, které budou překryty 

betonovou monolitickou deskou.  

Jeskyně, ať už nově objevené nebo známé, budou betonovou deskou překryty pouze v případě, 

že bude sanací železničního spodku obnažena dutina jeskyně a ta bude následně překryta tak, 

aby nedocházelo k sesuvu materiálu železničního tělesa do jeskyně, což by poškozovalo jak 

železniční těleso, tak samotnou jeskyni. Jinými slovy: nebudou zakryty žádné přístupy, které by 

byly v současné době volné.  

8. Ověřit a doplnit informace:  

a) zda v rámci realizace záměru dojde k dočasnému či trvalému záboru zemědělského půdního 

fondu;  

Na základě záborového elaborátu je stanovený trvalý zábor ZPF 1866 m2. 

b) zda se předmětný záměr nachází i v záplavovém území významného vodního toku Berounka 

v ř. k. 9,800 – 30,750;  

Zájmové území stavby částečně zasahuje do úředně stanoveného záplavového území vodního 

toku  Berounka. Záplavové území v ř. km 30,7 – 38,300 pro Q5, Q20 a Q100 včetně aktivní zóny 

stanovil Krajský úřad Středočeského kraje pod  č.j.162082/2016/KUSK, záplavové území v ř. 

km 9,80 – 30,75  pro Q5, Q20 a Q100 včetně aktivní zóny stanovil Krajský úřad Středočeského 

kraje pod  č.j. 068224/2012/KUSK/OŽP-Bab. 

c) zda předmětný záměr kříží bezejmenný vodní tok IDV 10258713, který je ve správě Lesů 

ČR, s.p.;  

Vodní tok není stavbou dotčen. Podchází železniční trať propustkem. V přilehlém výrobním 

areálu prochází také v zatrubnění. V úseku trati nad tímto propustkem bude provedena úprava 

železničního svršku a pokládka kabelů sdělovacího zařízení. Křížení vodního toku a stavební 

úprava stávajícího propustku je součástí záměru Optimalizace trati odbočka Berounka (včetně) 

– Karlštejn (včetně). 

9. Doplnit návrh opatření pro ochranu povrchových a podzemních vod.  

Návrh opatření pro ochranu povrchových a podzemních vod je doplněn do kapitoly D.IV. 
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10. Posouzení vlivu předmětného záměru na lokality soustavy Natura 2000 dopracovat tak, aby 

splňovalo požadavky vyhlášky č. 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny a se zohledněním upřesnění vyhodnocení 

ve smyslu bodu 4.  

Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 je dopracováno v souladu 

s požadavky vyhlášky č.142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na 

evropsky významné a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 

ochrany přírody a krajiny a je součástí přílohy č.7 dokumentace.  

 

11. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejich přílohách zohlednit a vypořádat všechny relevantní 

požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této 

souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým 

způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány. 

Všechny relevantní požadavky a vyjádření jsou dále zohledněny a vypořádány. 

Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 9.9.2019 
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun mimo)“ 

a nepožaduje další posuzování dle zákona č.100/2001 Sb. 

Bez komentáře 

Vyjádření Městyse Karlštejn ze dne 4.9.2019 
Ve vyjádření je uveden požadavek na zpracovatele PD – Metroprojekt Praha a.s. na řešení 

propustku v km 30,650, který je před začátkem úprav km 30,970, ale bude zde prováděno 

výškové a směrové vyrovnání koleje. Tímto propustkem protéká potok z místní části Krupná a 

je do něj zaústěna dešťová kanalizace z firmy KERVAL. 

Propustek v km 30,650 je součástí stavby Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn 

(včetně) - SO 11-38-10 ŽST. Karlštejn, propustek - ev. km 30,695.  Směrová a výšková úprava 

kolejí nad propustkem znamená, že se za pomoci jednoho stroje (strojní podbíječky) koleje 

posunou v řádech centimetrů směrově a výškově, bez zásahu do železničního tělesa a tím i 

propustku či vodoteče. 

Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.8.2019 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a k předloženému 

záměru sděluje, že v daném případě není příslušným orgánem ochrany přírody k vydání 

vyjádření včetně stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona, neboť předkládaný záměr je situován 

výhradně uvnitř Chráněné krajinné oblasti Český kras bez přesahu vlivů mimo toto území. Na 

území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává podle § 78 odst. 1 

zákona státní správu v ochraně přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky (není-li příslušné Ministerstvo životního prostředí) – pro území CHKO Český kras je 

místně příslušné Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras. 
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Bez komentáře 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Z předloženého oznámení vyplývá, že během realizace stavby bude použit stroj pro sanaci 

železničního svršku a spodku bez snesení kolejového roštu (typu SČ 600S, AHM 800-R, PM 

200...), umožňující kompletní obnovu železniční trati, včetně třídění a recyklace štěrkového 

lože v množství cca 1900 m3/24hod. Jedná se o vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 zákona 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).  

K žádosti o vydání závazného stanoviska k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje, 

podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, předloží žadatel odborný posudek a 

rozptylovou studii, obojí zpracované autorizovanou osobou v souladu s § 11 odst. 8 a 9 zákona 

o ochraně ovzduší. 

Stavební práce, které jsou spojeny s tímto projektem, mohou být výrazným zdrojem prašnosti, 

především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění těchto 

stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou 

uvedená v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení 

částicemi PM10.   

Realizace některých opatření uvedených v tomto dokumentu povede k omezení prašnosti v 

místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené 

lokalitě.   

Vzniknou-li realizací projektu další stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v 

příloze č. 2 k zák. o ochraně ovzduší, v platném znění, je orgánem oprávněným vydat závazná 

stanoviska a povolení provozu krajský úřad. Vzniknou-li zdroje, které nejsou svou kapacitou 

zařazeny do přílohy č. 2 k výše uvedenému zákonu, je příslušným orgánem místně příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Bez komentáře. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Z předloženého oznámení není zřejmé, zda půjde o dočasný zábor do1 roku nebo nad 1 rok, z 

těchto důvodů krajský úřad upozorňuje na:   

• Dočasný zábor ZPF po dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 

zemědělské půdy do původního stavu je třeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF 

úřadu obce s rozšířenou působností (uvedenému § 15 zákona o ochraně ZPF).  

• Dočasný zábor ZPF po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 

zemědělské půdy do původního stavu je třeba písemně oznámit příslušnému orgánu 

ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností nejméně 15 dní před zahájením 

vlastního nezemědělského využívání ZPF (ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o 

ochraně ZPF). 

Bez komentáře. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
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Stavba se dotýká PUPFL jen dočasným odnětím v malé výměře. Souhlas k vydání rozhodnutí 

o umístění stavby uděluje orgán SSL ORP a po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude 

na žádost investora vydáno uvedeným orgánem SSL rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí 

dotčených pozemků plnění funkcí lesa.   

Bez komentáře. 

Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním 

orgánem nebo nemá připomínky. Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vyjádření Městského úřadu Berou ze dne 16.9.2019 
K předloženému záměru odbor životního prostředí MěÚ Beroun sděluje:  

- Část D.IV neobsahuje návrh opatření pro ochranu podzemních a povrchových vod. Vzhledem 

k provádění prací v záplavovém území vodního toku Berounka a na pozemcích vodního toku a 

pozemcích sousedících s pozemky vodního toku toto považujeme za nedostačující.  

I přes výše uvedené nepožadujeme další posouzení záměru dle zákona. 

Návrh opatření je doplněn do části D.IV. 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze ze dne 7.8.2019 
Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví mohu konstatovat, že je 

možno zajistit nekonfliktní realizaci stavby, a proto další posuzování nepožaduji.   

Bez komentáře. 

Vyjádření České inspekce životního prostředí ze dne 19.8.2019 
Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci připomínky. 

Bez komentáře 

Oddělení ochrany vod: 

K předložené dokumentaci nemáme připomínky. 

Bez komentáře 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

a účinném znění, nemáme k předloženému záměru připomínky. 

Bez komentáře 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

nemáme k předloženému záměru připomínky. 
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Bez komentáře 

Oddělení ochrany lesa: 

Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, nemáme k předloženému oznámení žádné připomínky. 

Bez komentáře 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další 

posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vyjádření AOPK oddělení Správa CHKO Český kras ze dne 16.9.2019 
- nutno navrhnout úpravy projektového řešení stavby, případně kompenzační opatření s cílem 

snížit vliv navrhované stavby na hodnoty krajinného rázu (jejichž vyhodnocení bylo provedeno 

v posouzení obsaženém v předloženém oznámení záměru) 

V hodnocení krajinného rázu je uveden požadavek na minimalizaci kácení a rozsahu sanaci 

skal. Dále je uveden požadavek na výsadbu zeleně a architektonické řešení. Z hlediska možných 

výsadeb dřevin na drážním pozemku je nutné konstatovat, že uložení přiměřené náhradní 

výsadby ke kompenzaci ekologické újmy dle §9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny je kompetencí orgánu ochrany přírody. Podle totožného paragrafu je možné náhradní 

výsadbu uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele (pozemky SŽDC nejsou 

vhodné pro výsadbu dřevin). Přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu vedou obce ve 

svém územním obvodu.   

Návrh rozsahu sanací skal byl projednán se zástupci SCHKO Český kras a vyhodnocen v rámci 

naturového posouzení a hodnocení vlivu záměru na životní prostředí dle § 67 zákona 

č.114/1992 Sb., z kterého vyplynuly požadavky, které jsou uvedeny v části D.IV. 

- nutno vypracovat migrační studii a posouzení dostatečné míry migrační prostupnosti 

navrhované liniové stavby trati 

Migrační studie je součástí dokumentace EIA, přílohy č.3 a kapitoly dokumentace D.I.7 a C.I.3. 

- nutno vyhodnotit dostatečnost opatření ke snížení negativních vlivů na populace zvláště 

chráněných druhů rostlin (lomikámen trsnatý, lomikámen vždyživý a hvozdík sivý) pro 

zachování a zlepšení stavu populací těchto druhů po provedení sanací skalních svahů nad 

železniční tratí. Konkrétně se jedná o zakreslení aktuálních návrhů sanačních opatření do 

fotomap pořízených dronem v roce 2019 a výpočet podílu plochy tzv. jádrových populací či 

ploch úplné ochrany výskytů chráněných rostlin bez sanačních opatření či se sníženým 

negativních opatření z celkové plochy populací na jednotlivých skalních svazích i v rámci 

celého záměru a následné posouzení dostatečnosti ponechaných jádrových populací. 

Zákres aktuálních návrhů sanačních opatření do fotomap pořízených dronem v roce 2019 je 

součástí dokumentace EIA. Vyhodnocení opatření ke snížení negativních vlivů na populace 

zvláště chráněných druhů rostlin je součástí Hodnocení vlivu záměru na životní prostředí dle § 

67 zákona č.114/1992 Sb..  

- nutno lépe vyhodnotit podíl ploch přírodních stanovišť 6190 a 8210 ovlivněných záměrem 

k celkové ploše těchto stanovišť v EVL Karlštejn-Koda s ohledem na zkreslené hodnoty plochy 
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v zásadě vertikálních stanovišť převedené do půdorysu. Skalní svahy Tetínských i Vanovických 

skal ovlivněné záměrem patří mezi nejvyšší svahy v EVL Karlštejn-Koda, výrazně vyšší (a tím 

pádem o větší rozloze) než mnoho jiných výskytů těchto stanovišť v této EVL. 

Vyhodnocení podílu ploch přírodních stanovišť 6190 a 8210 je součástí naturového posouzení. 

- nutno vyhodnotit vliv sanace skalních svahu na významné druhy živočichů  

Vyhodnocení vlivů sanací skalních svahů na významné druhy živočichů  je součástí Hodnocení 

vlivu záměru na životní prostředí dle § 67 zákona č.114/1992 Sb..  

- upřesnit, jak bude zajištěn přístup do stávajících jeskyň, které budou překryty betonovou 

monolitickou deskou  

Jeskyně, ať už nově objevené nebo známé, budou betonovou deskou překryty pouze v případě, 

že bude sanací železničního spodku obnažena dutina jeskyně a ta bude následně překryta tak, 

aby nedocházelo k sesuvu materiálu železničního tělesa do jeskyně, což by poškozovalo jak 

železniční těleso, tak samotnou jeskyni. Jinými slovy: nebudou zakryty žádné přístupy, které by 

byly v současné době volné.  

- neplatí několikrát opakovaná formulace, že stavba bude omezena na stávající těleso trati, 

neboť z pohledu ochrany přírody a krajiny představují opatření k sanaci skalních svahů nejvíce 

negativní část záměru. 

Bez  komentáře. 

- Záměr bude upraven takovým způsobem (např. omezením rozsahu stavebních objektů, volbou 

vhodného materiálového a barevného řešení staveb, realizací náhradní, resp. krycí výsadby 

atp.), aby došlo k minimalizaci zásahů do hodnot krajinného rázu CHKO Český kras - v souladu 

s předloženou studií "Optimalizace trati Karlštejn (včetně) - Beroun (mimo), posouzení vlivu 

navrhovaného záměru na krajinný ráz" (kterou vypracoval Ing.arch. Ivan Vorel - ATELIER V 

v červenci 2019).  

Návrh stavebních objektů byl projednán se zástupci SCHKO Český kras. Z hlediska možných 

výsadeb dřevin na drážním pozemku je nutné konstatovat, že uložení přiměřené náhradní 

výsadby ke kompenzaci ekologické újmy dle §9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny je kompetencí orgánu ochrany přírody. Podle totožného paragrafu je možné náhradní 

výsadbu uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele (pozemky SŽDC nejsou 

vhodné pro výsadbu dřevin). Přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu vedou obce ve 

svém územním obvodu.   

 - Rekonstrukce propustků pod tratí nesmí vést ke snížení jejich světlosti a zmenšení jejich 

migračního potenciálu pro živočichy, k němuž by došlo např. zatrubněním obdélného rámového 

propustku.  

Rekonstrukce propustků je vyhodnocena v migrační studii, která je součástí přílohy č. 3 

dokumentace. 

- Řešení rekonstrukce propustků bude vycházet ze zásady zachování původních kamenných 

oblouků u pohledově exponovaných portálů větších objektů.  V případě, rekonstrukce trubních 

propustků, bude roura na výtokové straně seříznuta šikmo podle sklonu náspu a osazena do 

kamenného ostění. Všechny trubní propustky budou uvnitř po celé délce doplněny 



 

9 
 

oboustrannými (betonovými) bermami, které i v případě vydatnějších srážek vytvoří suché 

cesty a zachovají tím migrační funkci propustku. 

Rekonstrukce propustků je vyhodnocena v migrační studii, která je součástí přílohy č. 3 

dokumentace. 

- Případné protihlukové stěny budou řešeny (alespoň povrchovým obložením) pomocí 

přírodních materiálů - kámen, dřevo nebo jako zemní val, aby došlo k jejich vizuálnímu 

začlenění do okolního přírodního rámce. Umožní-li to konkrétní situace, budou protihlukové 

stěny, které by představovaly místní migrační bariéru provedeny tak, aby usměrňovaly 

živočichy pohybující se podél ní, směrem k migračnímu objektu.   

V rámci řešeného traťového úseku bylo v hlukové studii navrženo několik protihlukových 

opatření. Opatření jsou shrnuta v následující tabulce.   Jelikož ve většině území nebylo možné 

navrhnout klasické protihlukové stěny, byly hledány jiné alternativy protihlukových opatření. 

Jako vhodnou alternativou by zde mohlo být použití kolejnicových absorbérů nebo individuální 

protihluková opatření.   

Tabulka – výpočtové body s kolejnicovými absorbéry  

Výpočtový bod 
Vhodné protihlukové opatření pro splnění 

limitů staré hlukové zátěže (70/65 dB) 

Typ a staničení 

opatření 

VB1 Karlštejn č.p. 192 
Absorbéry,  

PHS, individuální opatření u 1 objektu 

Absorbéry  

30,930 – 31,010 

VB2 Korno č.ev. 15 Bez opatření  

VB3 Srbsko č.p. 143 PHS nebo IPO 2 objektů 
PHS  

32,680 – 32,770 

VB4 Srbsko č.p. 76 PHS nebo IPO u 1 objektu 

PHS 

32,915 – 32,975 

VB5 Srbsko č.p. 116 Bez opatření  

VB6 Srbsko č.p. 117 
Absorbéry,  

PHS, individuální opatření u 2 objektů 

Absorbéry  

33,005 – 33,110 

VB7 Srbsko č.p. 66 PHS nebo IPO u 1 objektu 
PHS 

33,300 – 33,345 

VB8 Srbsko č.p. 37 
ANO,  

alternativně je navržena PHS Absorbéry 

33,460 – 33,500 

VB9 Srbsko č.p. 44  
ANO,  

splnění limitů hluku bez opatření 

 - 

VB10 Tetín č.p. 71  Individuální opatření u 1 objektu, změna funkce objektu, je majetkem SŽDC 

VB11 Tetín č.p. 101 Bez opatření  

 

- Součástí dokumentace ke stavbě bude nejen umístění a stavební řešení migračních objektů 

(propustků a mostů), ale i související úpravy v krajině (změny kultur na pozemcích, výsadba, 

zatravnění, odstranění jiných bariér či kolize s automobilovou dopravou atp.), které umožní 

volný pohyb živočichů krajinou.   
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V Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 

Sb. jsou navržena zmírňující opatření, které jsou součástí kapitoly D.IV. 

 

 - Veškeré stavební práce (včetně pohybu stavební mechanizace, deponování stavebních 

materiálů či odpadů atd.) na území CHKO Český kras budou probíhat výhradně v prostoru 

stávajícího tělesa dráhy.   

Je respektováno. 

- V místech, kde dojde průzkumy ke zjištění výskytu plazů a obojživelníků, bude prostor 

staveniště opatřen mobilními bariérami, které zamezí vstupu těchto živočichů a následně bude 

prováděn jejich transfer.   

Je uvedeno jako podmínka v kapitole D.IV. 

Vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 26.8.2019 
Kulturním dědictvím a památkovými zájmy se zabývá dokumentace záměru ve vztahu ke 

kapitole C.1.10 Území historického, kulturního nebo archeologického významu a C.II.8. 

Hmotný majetek, kulturní dědictví a D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 

architektonických a archeologických aspektů. Se závěry k výše uvedeným kapitolám se plně 

ztotožňujeme. 

Trasa přeložky nezasahuje území s plošnou ochranou a částečně zasahuje do OP. Optimalizace 

trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) zásadním způsobem neohrozí kulturní hodnoty 

dotčených území. Kulturní památky nebudou realizací a provozem záměru ovlivněny. 

Na základě těchto skutečností nemáme k předloženému posudku zásadní připomínky. 

Bez komentáře. 

Vyjádření Povodí Vltavy ze dne 4.9.2019 
Jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Berounky na základě 

ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce vodních toků má Povodí Vltavy, státní 

podnik, k předkládané dokumentaci následující připomínky:  

A. Do podmínek článku D.IV. budou doplněny pro fázi přípravy (projekčního řešení) 

následující podmínky:  

1. Řešení hospodaření se srážkovými vodami bude respektovat TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami tak, aby záměrem nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území oproti 

stávajícímu stavu (bude prověřeno výpočty). 

2. Odvodnění tělesa trati bude navrženo tak, že pokud je to technicky možné, bude 

upřednostňováno vsakování srážkových vod před jejich odváděním do vodních toků dle 

požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Případná vyústění srážkových vod na terén 

musí být provedena tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích. 

3. Mostní objekty a propustky na vodních tocích budou navrženy, pokud to bude technicky 

možné, v souladu s čl. 12.2.4 s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“. Křížení vodních 
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toků bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními.  

4. Případnou rekonstrukcí propustků a mostů nebude zmenšen jejich průtočný profil, nesmí 

dojít ke zhoršení odtokových poměrů oproti stavu před výstavbou. 

B. Do podmínek článku D.IV  budou doplněny pro fázi výstavby  následující podmínky:  

1. Veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související s 

výstavbou musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. V aktivní zóně je 

umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy přípustné pouze krátkodobě, a to v nezbytně 

nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 

2. Deponie stavebního materiálu budou situovány mimo stanovenou aktivní zónu záplavového 

území významného vodního toku Berounka. 

Dokumentace pro stavební řízení bude Povodí Vltavy, státní podnik, předložena k vyjádření, 

která bude respektovat a zohledňovat skutečnost, že záměr je situován v záplavovém území a v 

oblasti s významným povodňovým rizikem. Předložená dokumentace bude dále obsahovat 

situace se zakreslenými vodními toky, mostní objekty se zakreslením hladiny Q100 do 

podélných profilů, včetně jejich hydrotechnického posouzení i pro objekty propustků, a dále 

povodňový plán (zařízení staveniště, která budou umístěna v záplavovém území Berounky, 

budou řešena v povodňovém plánu platném po dobu výstavby a bude také obsahovat sledování 

stavu hladin nebo průtoků ve vodních tocích v době povodňových stavů) a havarijní plán pro 

období výstavby.  

Dle názoru správce povodí není předložený záměr „Optimalizace trati – Karlštejn (mimo) – 

Beroun (mimo)“ nutné dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podmínky byly doplněny do kapitoly D.IV. 

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, ředitele odboru ochrany 

ovzduší ze dne 28.8.2019 
Za předpokladu, že jsou vyčerpána všechna možná řešení snižování prašnosti  (max. vzdálenost 

od obyt. zástavby, opatření ke snižování prašnosti, optimalizace množství recyklovaného 

materiálu a doby recyklace s ohledem na minimalizaci prašnosti ) lze imisní příspěvky po dobu 

nezbytně nutnou pro rekonstrukci  (minimální počet dní v roce) strpět. 

Bez komentáře. 

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, ředitele odboru druhové 

ochrany a implementace mezinárodních závazků ze dne 9.8.2019 
„Naturové“ posouzení, které je součástí oznámení záměru, v několika bodech nenaplňuje 

požadavky vyhlášky č. 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech  hodnocení vlivu závažného zásahu 

na zájmy ochrany přírody a krajiny  (dále jen vyhláška). 

1. Schází předpokládaný termín zahájení realizace a dokončení záměru a doba  provozu záměru. 

(§ 1 písm. a) vyhlášky) 
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2. Schází zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu záměru . (§ 1 písm. c) 

vyhlášky) 

3. Schází informace o vstupech a výstupech záměru. (§ 1 písm. d) a e) vyhlášky) 

4. Nikde v posouzení není zmíněno, zda a případně s kým byly prováděny konzultace. (§ 1 

písm. i) vyhlášky) 

5. Schází porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření k prevenci , vyloučení nebo 

snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru  v případě jejich 

provedení. (§ 1 písm. n) vyhlášky) 

Je doplněno do „Naturového“ posouzení. 

Vyjádření Josefa Jůzy ze dne 24.8.2019 
1. Zajistit dostatek míst k bezpečnému překonání trati, zejména v intravilánu Srbska; 

mimo jiné provedením propustků v profilu, který umožní průchod chodců i větších 

volně žijících zvířat, tam, kde je to bez neúměrných nákladů a komplikací možné. 

Zrušením přejezdu/přechodu pod Tetínem (https://mapy.cz/s/jucovovado), přes který 

dlouhá letá vedla turistická trasa, byla před několika lety přerušena cesta z Tetína na 

cestu podél Berounky, chodci do Berouna jsou tak směrováni na trasu, která vede delší 

úsek po silnici. Navrhuji jmenovitě obnovení možnosti přejít trať po této cestě 

způsobem, který bude shledán nejvhodnějším.  

2. Zachovat zastřešení nástupišť v Srbsku, což se podle textu na straně 7 zdá být splněno. 

V Srbsku a jeho okolí by jakékoli zvětšování propustků na úroveň mostů, pod kterými by vedla 

cesta pro pěší, bylo neúměrně drahé – pohybujeme se totiž v oblasti se skalním podložím 

Nicméně zmiňovaný propustek pod Tetínem je na požadavek obce Tetín navržen tak, aby 

umožňoval průchod osob, jen to nelze z důvodu bezpečnosti (a tím daných normových 

požadavků) nazvat oficiálně podchodem pro pěší. Přístřešky na zastávce Srbsko byly na žádost 

obce prodlouženy na obou nástupištích na 26 m a na nástupišti směr Beroun bude postavena 

replika stávajícího secesního přístřešku. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace  

 Stavební správa západ  

2. IČ: 70994234 

3. Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

    Ing. Petr Pokorný 

    Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ 

    Sokolovská 1955/278 

    190 00 Praha 9 

    725 797 058 

    PokornyP@spravazeleznic.cz  

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (podléhá 

posuzování vždy), kde je uvedeno pod bodem č.44: 

44. Celostátní železniční dráhy. 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 

Stavba je situována mezi obce Karlštejn a Beroun. Začátek úprav je v km 30,970, když mu 

ještě v délce cca 350 m předchází směrové a výškové vyrovnání koleje stávající trati a konec 

úprav v km 37,565, v místě výměnového styku výhybky č. 1 železniční stanice Beroun. Zde se 

navazuje na sousední projekt v realizaci Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr. Souhrnná 

délka stavby je cca 6,6 km. 

Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu odb. Lom, úpravu nástupiště v 

zast. Srbsko, přejezdu v obci Srbsko, mostů a propustků, modernizaci zabezpečovacího 

zařízení, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového 

metalického a optického kabelu, místní kabelizaci, rekonstrukci trakčního vedení apod. 

Jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať proudovou soustavou 3 kV DC s přípravou na 

střídavou trakci. Traťová třídy zatížení bude D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/hod 

včetně. Prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC. Trať bude vybavena 
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zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, připravena na dálkové řízení provozu. Nejvyšší traťová 

rychlost bude do zavedení ETCS 100 km/hod. 

 

rozsah staničení  délka úseku V = V100 Vvyj = V130 Vk 

km km m km/h km/h km/h 

30,621 32,539 1918 120 125 145 

32,539 34,951 2412 100 105 130 

34,951 35,155 204 100 105 115 

35,155 35,680 525 90 95 115 

35,680 36,846 1166 95 100 115 

36,846 37,565 719 90 95 110 

 

- V oblasti železničních staveb se jedná o zřízení nové dopravny odbočka Lom, dále je řešena 

optimalizace současné dvoukolejné trati přibližně vedené ve stávající stopě v délce asi 6,6 

km, dále rekonstrukce železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať, zajištění 

skalních svahů podél trati a výstavba nových nástupišť v zastávce Srbsko. Nástupiště 

zastávky Srbsko budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s 

bezbariérovým přístupem na nástupiště. Bezbariérový přístup je zajištěn chodníky a 

podchodem. Nástupiště mají délku 200 m. Také je rekonstruován stávající úrovňový přejezd 

v km 33,041 a nově zřízen přechod pro pěší. 

- V oblasti pozemních komunikací dojde k novému řešení chodníků a zpevněných plochu v 

okolí zastávky Srbsko, k úpravě komunikace přes mostní objekt v km 35,438 a k realizaci 

příjezdové komunikace k odb. Lom, včetně rekonstrukce stávající komunikace od zastávky 

Srbsko. 

- Z hlediska mostních objektů začíná stavba železničním propustkem v ev. km 31,072 a končí 

propustkem v ev. km 37,551. V tomto úseku se v současném stavu nachází 3 mosty, 19 

propustků a jeden silniční nadjezd. Most v ev. km 33,500 slouží jako podchod na nástupiště 

v zastávce Srbsko. Na tomto úseku není navržen žádný nový most, podchod ani propustek. 

Všechny stávající objekty budou rekonstruovány tak, aby v novém stavu splňovali prvky 

interoperability, to znamená zejména účinnost zatížení, odpovídající nejméně třídě zatížení 

D4 UIC při rychlosti do 120 km/h a průchodnost objektu pro obrys UIC GC. V km 35,438 je 

stávající silniční nadjezd, kde budou stávající podpěry i mostovka nahrazeny novými. 

- Z pohledu zdí jde o realizaci nových opěrných zdí v km 33,680-33,900 a 34,145-34,260. 

- V oblasti inženýrských sítí dojde k přeložkám kabelových vedení. 

- V oblasti silnoproudé elektrotechniky a silnoproudých zařízení bude řešena rekonstrukce 

trakčního vedení 3 kV DC, převěšení ZOK v uvedeném rozsahu, realizace nového 

magistrálního rozvodu 22 kV formou ZK, ukolejnění v uvedeném rozsahu, úprava 

kabelových rozvodů nn a osvětlení v zastávce Srbsko a vybudování potřebných elektrických 

rozvodů, trafostanice 22/0,4 kV a EOV ve výhybně Lom. 

- V oblasti pozemních staveb dojde ke zřízení nového zastřešení zastávky Srbsko, včetně 

orientačního systému, demolici Hradla Tetín a výstavbě technologického domku v odb. 

Lom. 
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- V oblasti zabezpečovacího zařízení bude řešeno zřízení SZZ odbočky Lom a kompletní a 

komplexní rekonstrukce TZZ, včetně napojení na sousední dopravny Beroun a Karlštejn. 

Traťové a staniční zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, elektronický trojznakový 

automatický blok. Zařízení bude připraveno na zřízení systému ETCS. 

- V oblasti sdělovací techniky bude řešeno sdělovací zařízení a EZS odb. Lom, pokládka 

nových sdělovacích kabelů, rekonstrukce zařízení sdělovací techniky a vytvoření 

informačního systému s využitím dynamických ukazatelů, včetně kamerového systému.  

B.I.3.  Umístění záměru 

 

Kraj:  Středočeský 

Obec:  Karlštejn, Srbsko, Korno, Tetín 

Katastrální území: Poučník, Srbsko u Karlštejna, Korno, Tetín u Berouna 

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

Z hlediska staveb železniční infrastruktury je součástí souboru staveb III. tranzitního žel. 

koridoru, konkrétně úseku Praha Radotín – Beroun, které řeší optimalizaci žel. trati č. 171 (dle 

JŘ).  

Optimalizace TÚ Karlštejn – Beroun je jednou ze staveb na železniční trati Praha – Plzeň 

(v rámci III.TNŽK). Na pražské straně navazuje na další úsek stavby „Optimalizace trati 

Karlštejn (včetně) – Odbočka Berounka (včetně)“ – běžící DÚR a na plzeňské straně navazuje 

na stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“, která je v současné době 

v realizaci. 

Pro zajištění rozšíření pokrytí signálem GSM-R byla realizována stavba: GSM-R uzel Praha 

(Beroun – Praha – Benešov). 

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

 

Hodnocený záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ je součástí souboru 

staveb řešených ve „Studii proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň, doplnění 2016“. 

Pro tento úsek byla v roce 2010 zpracována studie proveditelnosti (včetně ekonomického 

hodnocení) s názvem „Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň“ (SUDOP 

PRAHA, verze 08/2010). Po projednání studie s odbornými útvary Správy železnic s. o., 

JASPERS a MD ČR byla studie schválena stanoviskem MD čj. 20/2011-130-IZD/4 z 8. 3. 

2011 a schvalovacím protokolem SŽDC čj. 22 564/11-OI z 16. 5. 2011, přičemž vybrána byla 

varianta 2. 

V roce 2011 byla zpracována „Provozně ekonomická studie Komplexní řešení spojení Praha – 

Beroun jako součást III. TŽK“ (SUDOP PRAHA, verze 06/2011), která kromě technického 

řešení úseku Praha – Beroun aktualizovala také provozní model a přepravní prognózu celé trati 

Praha – Plzeň. Vybraná varianta byla rozdělena pro další přípravu a realizaci do šesti staveb. 
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Na tuto studii dále navázala „Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň, doplnění 

2016“ (SUDOP PRAHA, verze 07/2017). Posláním studie již nebylo předkládat nové varianty 

řešení, ale ověřit životaschopnost a proveditelnost dříve vybrané varianty v aktuálním kontextu. 

S touto studií je předložený záměr projektu v souladu. 

Stavba má, až na zřízení nové odbočky Lom, charakter optimalizace a rekonstrukce, kdy 

stávající technický stav železničního spodku a svršku, mostů a stávající technologická zařízení 

neumožňují dosáhnout zadaných parametrů. Proto bylo nutno provést konstrukční a 

technologické změny a úpravy ve směrovém vedení trati tak, aby nový technický stav 

odpovídal zásadám a podmínkám pro optimalizaci trati. 

Traťový úsek Kralštejn – Beroun je součástí hlavní tratě (dle knižního jízdního řádu č. 170) 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – Cheb. V celém traťovém úseku Karlštejn – Beroun – Králův Dvůr je 

v současnosti dvoukolejný pravostranný provoz, traťová rychlost 80–100 km/h. Dovolená třída 

traťového zatížení D3 (22,5 t/n, 7,2 m). 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů 
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s 
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a 
dalšími parametry   

Předmětem železniční stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ je 

rekonstrukce železničního spodku a svršku, výstavba nové dopravny odbočka Lom, úprava 

nástupiště v zast. Srbsko, přejezdu v obci Srbsko, železničních mostů a propustků, silničního 

nadjezdu, modernizaci zabezpečovacího zařízení, výstavba odpovídajícího sdělovacího a 

informačního zařízení, pokládka traťového metalického a optického kabelu, místní kabelizace, 

rekonstrukce trakčního vedení, nebo nový napájecí rozvod 22 kV. Stavba je součástí III. 

tranzitního železničního koridoru. 

Stavba je situována mezi obce Karlštejn a Beroun. Začátek úprav je v km 30,970, když mu 

ještě v délce cca 350 m předchází směrové a výškové vyrovnání koleje stávající trati a konec 

úprav v km 37,565, v místě výměnového styku výhybky č. 1 železniční stanice Beroun. Zde se 

navazuje na sousední projekt v realizaci Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr. Souhrnná 

délka stavby je cca 6,6 km. Traťová rychlost bude nově 90-125 (145) km/hod, do aktivace 

ETCS v samostatné stavbě zůstane rychlost omezena na 100 km/h. Traťová třídy zatížení bude 

D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/hod včetně. Prostorová průchodnost pro ložnou 

míru UIC GC.  

V oblasti železničních staveb je řešena optimalizace současné dvoukolejné trati, přibližně 

vedené ve stávající stopě, dále rekonstrukce železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou 

trať, zřízení trvalé odbočky Lom, zajištění skalních svahů podél trati a výstavba nových 

nástupišť v zastávce Srbsko. Nástupiště zastávky Srbsko budou nová s výškou 550 mm nad 

úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým přístupem na nástupiště. Bezbariérový přístup je 

zajištěn chodníky a podchodem. Nástupiště mají délku 200 m. Také je rekonstruován stávající 

úrovňový přejezd v km 33,041 a nově zřízen přechod pro pěší. 

V oblasti pozemních komunikací dojde k novému řešení chodníků a zpevněných ploch v okolí 

zastávky Srbsko a v okolí silničního nadjezdu v km 35,438 a také ke zřízení nové zpevněné 

komunikace k technologickému domku odbočky Lom. 

Z hlediska mostních objektů začíná stavba železničním propustkem v ev. km 31,072 a končí 

propustkem v ev. km 37,551. V tomto úseku se v současném stavu nachází 3 mosty, 19 
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propustků a jeden silniční nadjezd. Most v ev. km 33,500 slouží jako podchod na nástupiště v 

zastávce Srbsko. Na tomto úseku není navržen žádný nový most, podchod ani propustek. 

Všechny stávající objekty budou rekonstruovány tak, aby v novém stavu splňovali prvky 

interoperability, to znamená zejména účinnost zatížení, odpovídající nejméně třídě zatížení D4 

UIC při rychlosti do 120 km/h a průchodnost objektu pro obrys UIC GC. V km 35,438 je 

stávající silniční nadjezd, kde budou stávající podpěry i mostovka nahrazeny novými. 

V oblasti inženýrských sítí dojde k přeložkám kabelových vedení. 

V oblasti silnoproudé elektrotechniky a silnoproudých zařízení bude řešena rekonstrukce 

trakčního vedení 3 kV DC, převěšení ZOK v uvedeném rozsahu, ukolejnění v uvedeném 

rozsahu, rekonstrukce kabelových rozvodů nn a osvětlení v zastávce Srbsko a na odbočce Lom 

a vybudování potřebných elektrických rozvodů tamtéž. Také dojde k vybudování nového 

magistrálního napájecího rozvodu 22 kV mezi stanicemi Karlštejn a Beroun realizovaného 

formou závěsného kabelu, ze kterého bude napájeno zařízení odbočky Lom. 

V oblasti pozemních staveb dojde ke zřízení nového zastřešení zastávky Srbsko, včetně 

orientačního systému, výstavbě technologického objektu odbočky Lom a demolici Hradla 

Tetín.  

V oblasti zabezpečovacího zařízení bude řešena kompletní a komplexní rekonstrukce zařízení 

zabezpečovací techniky, včetně napojení na návazné úseky tratí a zřízení staničního 

zabezpečovacího zařízení odbočky Lom. Traťové zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, 

elektronický trojznakový automatický blok. Zařízení bude připraveno na zřízení systému 

ETCS. 

V oblasti sdělovací techniky bude řešena pokládka nových sdělovacích kabelů a vytvoření 

nových informačních systémů s využitím dynamických ukazatelů, včetně kamerového systému 

v zastávce Srbsko a v odbočce Lom. 

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

D.1. Železniční zabezpečovací zařízení  

D.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení 

PS 11-21-01  žst. Karlštejn provizorní staniční zab.zař. 

PS 13-21-01  Odbočka Lom, staniční zab.zař. 

D.1.2  Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 12-21-01  Karlštejn-odb.Lom, traťové zab.zař. 

PS 14-21-01  Odb. Lom-Beroun, traťové zab.zař. 

PS 90-21-01  Karlštejn-Beroun, ETCS – balízy 

D.2. Železniční sdělovací zařízení  

D.2.1 Kabelizace místní dálková  

PS 90-22-01 Karlštejn-Beroun - DOK,TK 

PS 90-22-02 Karlštejn-Beroun, přenosový systém 

PS 90-22-03 Karlštejn-Beroun, přeložky a úpravy stáv.DK 

PS 90-22-04 Karlštejn-Beroun, úprava ZOK ČD Telematika 
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D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení 

PS 13-22-11  Odb. Lom, sdělovací zařízení 

PS 13-22-12  Odb. Lom, EZS 

D.2.3 Informační zařízení   

PS 12-22-21 Zast. Srbsko, rozhlasové zařízení 

PS 12-22-22 Zast. Srbsko, informační zařízení 

PS 12-22-23 Zast. Srbsko, kamerový systém 

D.2.5 DDTS ŽDC   

PS 12-22-41 Zast. Srbsko, DDTS ŽDC 

PS 13-22-41  Odb. Lom, DDTS ŽDC 

 

D.3.  Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1  DŘT ŽDC 

PS 13-26-01  Odb. Lom, DŘT 

D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 13-24-01  Odb. Lom, Trafostanice 22/0,4 kV 

E. STAVEBNÍ ČÁST  

E.1 Inženýrské objekty  

E.1.1 Železniční stavby  

SO 12-33-01  Karlštejn-odb.Lom, železniční spodek 

SO 12-33-02  Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek 

SO 13-33-01  Odbočka Lom, železniční spodek 

SO 13-33-02  Odbočka Lom, železniční svršek 

SO 14-33-01  Odb. Lom-Beroun, železniční spodek 

SO 14-33-02  Odb. Lom-Beroun, železniční svršek 

SO 90-33-07  Karlštejn-Beroun,výstroj trati 

E.1.2 Nástupiště  

SO 12-31-01 Zast. Srbsko, nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy  

SO 12-32-01 Žel. přejezd v km 33,041 

E.1.4 Mosty, propustky, opěrné zdi  

  Železniční mosty 

SO 12-38-01 Most v km 32,801 

SO 12-38-02 Most v km 33,500 
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SO 14-38-03 Most v km 36,114 

     

   Železniční propustky 

SO 12-38-11 Propustek v km 31,072 

SO 12-38-12 Propustek v km 31,633 

SO 12-38-13 Propustek v km 31,934 

SO 12-38-14 Propustek v km 32,255 

SO 12-38-15 Propustek v km 32,458 

SO 12-38-16 Propustek v km 33,027 

SO 13-38-11  Propustek v ev. km 33,835 

SO 13-38-12  Propustek v ev. km 34,010 

SO 13-38-13  Propustek v ev. km 34,298 

SO 14-38-11  Propustek v ev. km 34,565 

SO 14-38-12  Propustek v ev. km 34,747 

SO 14-38-13  Propustek v ev. km 35,225 

SO 14-38-14  Propustek v ev. km 35,645 

SO 14-38-15  Propustek v ev. km 36,409 

SO 14-38-16  Propustek v ev. km 36,539 

SO 14-38-17  Propustek v ev. km 36,734 

SO 14-38-18  Propustek v ev. km 36,950 

SO 14-38-19  Propustek v ev. km 37,276 

SO 14-38-20  Propustek v ev. km 37,551 

   Mostní objekty na komunikacích 

SO 14-38-40 Most nadjezd v km 35,438 

   Opěrné zdi 

SO 90-38-50  Ochrana skalních svahů 

SO 13-38-51  Odbočka Lom, opěrná zeď km 33,680-33,900 

SO 13-38-52  Odbočka Lom, opěrná zeď km 34,145-34,260 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty  

SO 90-37-01 Zásady dopravních opatření  

E.1.8        Pozemní komunikace 

SO 12-34-03  Zast. Srbsko - komunikace k podchodu 

SO 13-34-01  Odbočka Lom, přístupová komunikace 

SO 13-34-02  Všeobecný objekt 
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SO 14-34-01  Úprava stávající komunikace v km 35,438 

E.2 Pozemní objekty  

E.2.1        Pozemní objekty budov 

SO 13-34-03 Odbočka Lom, technologický objekt 

SO 14-34-02  Hradlo Tetín - demolice 

E.2.2        Zastřešení nástupišť 

SO 12-34-01 Zast. Srbsko, přístřešky pro cestující 

E.2.3        Orientační systém 

SO 12-34-05 Zastávka Srbsko, orientační systém 

E.3 Trakční a energetické zařízení  

E.3.1. Trakční vedení  

SO 12-35-01  Karlštejn-odb. Lom, trakční vedení 

SO 13-35-01 Odbočka Lom, trakční vedení 

SO 14-35-01  Odb. Lom-Beroun, trakční vedení 

SO 90-35-04  Karlštejn-Beroun, převěšení ZOK 

SO 90-35-05  Karlštejn-Beroun, kabelový rozvod 22 kV 

E.3.3 Silnoproudé rozvody, osvětlení  

SO 12-36-01  Zast. Srbsko, úprava kab. rozvodů nn, osvětlení 

SO 12-36-06  Karlštejn-Beroun přel. kabelu nn ČEZ km 33,055 

SO 12-36-08  Přeložka kabelu nn v km 33,445 

SO 12-36-09  Provizorní SSZ žst. Karlštej, přípojka nn  

SO 13-36-02  Odbočka Lom, rozvody nn 

SO 13-36-03  Odbočka Lom, dálkové ovládání ÚO 

SO 13-36-04 Odbočka Lom, osvětlení 

SO 13-36-05 Odbočka Lom, přípojka vn 

SO 14-36-01  Hradlo Tětín, úprava rozvodů nn 

SO 14-36-02 BTS km 35,400, úprava nn 

E.3.4 Ukolejnění  vodivých konstrukcí 

SO 12-41-01  Karlštejn-odb.Lom, ukolejnění OK 

SO 13-41-01  Odbočka Lom, ukolejnění OK 

SO 14-41-01  Odb. Lom-Beroun, ukolejnění OK 

E.3.5  EOV 

SO 13-64-01 Odbočka Lom, EOV 

 

Tento záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Termín zahájení stavby 08/2022 

Termín ukončení stavby 05/2024 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 

Kraj:  Středočeský  

Obec:  Karlštejn, Srbsko, Korno, Tetín 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst.3 a správních orgánů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

 

Územní rozhodnutí dle § 92 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) - obecný stavební úřad 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

Stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

 

Drážní úřad  

Wilsonova 300/8 

121 06 Praha 2 - Vinohrady 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

Stavba bude realizována převážně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, s.o., (dále pozemky SŽDC) – 

ostatních plochách. Jsou vyžadovány i trvalé a dočasné zábory pozemků s ochranou 

zemědělský půdní fond (dále ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále PUPFL). 

Zábory mimodrážních pozemků (s ochranou ZPF a PUPFL se nachází v následujících 

katastrálních územích: Tetín u Berouna a Korno. 

Na základě záborového elaborátu je stanovený trvalý zábor ZPF 1866 m2. Trvalý zábor PUPFL 

je požadován o celkové výměře 183 m2 trvalého záboru a 116 m2 dočasného záboru. 

Tab.č.1 Výměry trvalého záboru dle druhu pozemku – ZPF 

katastrální území Celková plocha 

trvalého záboru ZPF 

[m2] 

Celková plocha dočasného záboru ZPF nad 1 

rok [m2] 

Tetín u Berouna 1866 - 
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katastrální území Celková plocha 

trvalého záboru ZPF 

[m2] 

Celková plocha dočasného záboru ZPF nad 1 

rok [m2] 

Celkem 1866 - 

Tab.č.2  Výměry trvalého záboru dle druhu pozemku - PUPFL 

katastrální území Trvalý zábor PUPFL [m2] Dočasný zábor PUPFL do 1 roku [m2] 

Korno 10 - 

Tetín u Berouna 173 116 

Celkem 183 116 

 

 

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Dotčená ochranná pásma předpokládaných sítí v prostoru stavby jsou:  

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče) stanoví zákon 

č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění: 

• 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV 

• 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV 

• 15 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV 

• 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 

b) ochranné pásmo plynovodů stanoví zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, 

v platném znění: 

• 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném 

území obce na obě strany od osy plynovodu 

• 4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od osy plynovodu  

• 4 m u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 

- bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 

• 10 m regulační stanice vysokotlaké 

 vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 bar včetně 

• 10 m do DN 100 včetně 

• 20 m nad DN 100 do DN 300 včetně  

• 30 m nad DN 300 do DN 500 včetně 

• 45 m nad DN 500 do DN 700 včetně 

• 65 m nad DN 700 

 vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 bar 

• 80 m do DN 100 včetně 

• 120 m nad DN 100 do DN 500 včetně  
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• 160 m nad DN 500 

c) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích, v platném znění:  

• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

d) ochranné pásmo stok a kanalizací stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích, v platném znění: 

• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

e) ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie stanoví zákon č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon, v platném znění: 

• 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 

f) ochranné pásmo produktovodů stanoví zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, v platném znění, ČSN 650201(Z1) Hořlavé kapaliny, prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci, ČSN 650204 (Z3) Dálkovody hořlavých kapalin, ČSN EN 

14161, naftový a plynárenský průmysl - potrubní přepravní systém: 

• 300 m od vnějšího líce stěny potrubí 

- zabezpečovací pásmo 

• 5 m pro kategorii dálkovodu A 

• 4 m pro kategorii dálkovodu B 

• 3 m pro kategorii dálkovodu C 

- bezpečnostní vzdálenost 

• 20 - 300 m dle kategorie dálkovodu a skupiny objektu 

g) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění: 

• 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

B.II.2.  Voda 

 

Provoz 

U stávajících objektů nedochází stavebními úpravami k navyšování spotřeby vody. Záměrem 

ani nedochází k navyšování počtu osob v objektech, které by generovalo zvýšení spotřeby vody 

apod. Instalované technologie nevyžadují pro svůj provoz vodu. 

 
Výstavba 

Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.  

V době výstavby bude využit stávající následně nový systém odvodnění trati. V případě 

zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon 

k erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem 

vody odolným proti erozi.  
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Odtok do stávajících odvodňovacích zařízení je možný pouze za podmínky neznečistění a 

nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 

Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení jsou součástí přípravy dodavatele. 

Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách. 

V současnosti není znám počet pracovníků stavby.  

Plochy zařízení staveniště budou využívány pro skladování a manipulaci se stavebními 

materiály, pro sociální zázemí pracovníků stavby. Vzhledem k tomu, že v současné fázi 

projektové dokumentace nelze stanovit potřebné množství vody pro pracovníky, provozní vody 

ani technologické, bude tato potřeba vyčíslena až na základě požadavků zhotovitele stavby. 

Nelze také určit způsob dodávky vody.  

Orientační přehled potřeby na dodávku vody: 

• voda pro přímou potřebu (pro pití), voda pro mytí a sprchování pracovníků 

dle směrnice č.9 MVLH ČSR z r. 1973  je stanovena potřeba vody: 

- pro pití    5 l/osoba/směna 

- pro mytí a sprchování pracovníků 120 l/osoba/směna (specifická směnová potřeba pro 

prašné a špinavé provozy) 

• voda technologická 

Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto činnosti: 

- záměsová voda do betonu – v případě využívání mobilních betonáren - do výrobního procesu 

může být zpětně využívána odpadní voda z mytí mísícího zařízení a z výplachu automixů 

- aplikace stříkaných betonů (např. zabezpečení svahů stavebních jam)  

- kropení rozestavěných částí stavby 

• provozní voda 

- kropení přístupových a stavebních komunikací v blízkosti obytných zón 

- mytí veřejných komunikací znečištěných provozem stavby 

- očista vozidel a stavebních strojů 

Lze uvést, že zásobování vodou může být zajištěno: 

- dovážkou v cisternách 

- napojením na místní vodovodní síť v případě dosažitelnosti  

B.II.3.  Ostatní přírodní zdroje 

Stavební materiály 

Vstupní suroviny 

Při realizaci stavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jedná se především o jednorázový 

odběr následujících druhů materiálů: 

- zeminy vhodné pro násypy 

- kamenivo a štěrkopísky 

- cement a různé přísady do betonů 

- ocel (výztuž, svodidla, sloupky) 

- ocelové konstrukce 

- prefabrikáty (odvodnění) 

- panely na přístupové komunikace 

Celková spotřeba stavebních materiálů a bilance zemin bude specifikována v dalším stupni 

projektové přípravy.  



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                18 

 

Pohonné hmoty pro automobily a provoz nouzových agregátů budou odebírány dodavateli 

stavby z běžné distribuční sítě za velkoobchodní ceny. Při provozu dopravy budou odebírány 

pohonné hmoty z prostředků vybraných dopravců. 

B.II.4.  Energetické zdroje 

Elektrická energie 

SO 13-64-01 Odbočka Lom, EOV 

Elektrický ohřev výměn (EOV) bude instalován na všechny výhybky výhybny Lom v souladu s 

požadavky dopravní technologie. 

PS 13-24-01  Odb. Lom, Trafostanice 22/0,4 kV 

Tento provozní soubor řeší návrh technologické části VN nové trafostanice pro napájení 

elektrických zařízení v novém technologickém objektu u odbočky Lom v km 34,237. 

SO 12-35-01  Karlštejn-odb. Lom, trakční vedení 

V km cca 33,900 – 34,350 bude vybudována odbočka Lom, kde napájení trakčního vedení 

(včetně kombinovaného propojování 1. a 2 traťové koleje pro potřeby stavebních postupů) 

bude uskutečněno pomocí děličů a trvalých odpojovačů s motorovými pohony dálkově 

ovládanými.   

SO 13-35-01 Odbočka Lom, trakční vedení 

V rámci stavby bude vytvořena Odbočka Lom, elektricky oddělená od TV sousedních úseků 

(Karlštejn – odb. Lom a odb. Lom – Beroun), ovládaná dálkově pomocí odpojovačů s 

motorovým pohonem dle navrženého a přiloženého schématu napájení a dělení. 

SO 90-35-05  Karlštejn-Beroun, kabelový rozvod 22 kV 

Ve stavbě "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)" bude na trakčních podpěrách 

upevněn závěsný kabel vn 22kV, sloužící pro napájení elektrických zařízení, tj. 

zabezpečovacího zařízení, elektrického ohřevu výměn a vlastní spotřeby stanic a zastávek. 

B.II.5.  Biologická rozmanitost 

Stavba se nalézá v Karlštejnském bioregionu.  

Poloha 

Bioregion se nachází na jihozápadě středních Čech, zabírá téměř celou Hořovickou pahorkatinu 

(kromě západního cípu) a jižní výběžek Pražské plošiny. Bioregion má plochu 475 m2 a tvar 

protažený značně JZ – SV. Typická část je tvořena vápencovou vrchovinou, rozčleněnou 

údolími toků. Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území České kotliny a hostí 

charakteristickou vápnomilnou biotu. Dominující vegetací je mozaika teplomilných doubrav a 

dubohabřin, na jižních svazích jsou skalní stepi, na severních suťové lesy a vápnomilné bučiny. 

Dominuje 2. bukovo – dubový a 3. dubovo – bukový vegetační stupeň. Flóra je bohatá na různé 

migranty a floroelementy. Dnes převažuje orná půda, relativně hojné jsou přirozené doubravy i 

travnato-bylinná lada. Biota je poškozována rozsáhlou těžbou vápenců. 

Horniny a reliéf 

V jádru převládají zvrásněné silurské a devonské vápence vyvinuté ve faciální pestrosti, jaká 

nemá obdoby jinde na našem území. Vápnité jsou i sedimenty údolních niv, které ve větších 

údolích dosahují 8 – 10 m mocnosti. Zdvižený zarovnaný povrch Českého krasu je rozčleněn 
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ostře modelovanými, až 200 m hlubokými údolními zářezy Berounky a jejích přítoků, které 

mají místy ráz kaňonů. Zarovnaný povrch je zachován zvláště v severovýchodní části, kde má 

ráz mírně zvlněné plošiny s relikty křídových a terciérních sedimentů. Dle výškové členitosti 

má reliéf v centrální části charakter vrchoviny s členitostí 150 – 250 m, v Hořovické kotlině a 

na plošinách na severovýchodě pak ploché až členité pahorkatiny s členitostí 60 – 120 m. 

Nejnižším bodem je koryto Vltavy v Praze – Podolí s kótou asi 185 m, nejvyšším Bacín s kótou 

499 m. Typická výška bioregionu je 300 – 440 m. 

Podnebí 

Dle Quitta leží bioregion v mírně teplé oblasti MT 11, kaňon Berounky a sníženina u Berouna 

náleží ještě teplé oblasti T 2. Celá oblast leží ve srážkovém stínu s převládajícím západním 

prouděním usměrňovaným JZ – SV směrem údolí. Zimu vyznačuje poměrný nedostatek sněhu, 

který velmi rychle mizí zvláště na slunných expozicích. Podnebí je relativně teplé, neboť roční 

průměr teplot klesá od 9 °C v Praze na asi 7,5 °C na nejvyšších vrcholech v západní části. 

Podnebí je suché až velmi suché. V jihozápadní části na vyšších kopcích se uplatňuje i 

vrcholové klima. 

Půdy 

Převládají typické kambizemě, charakteristicky vyvinuté v plošším reliéfu na pokryvech a 

hlubších zvětralinách ordovických břidlic. V detailu zde vystupuje velmi pestrá mozaika půd: 

na vápencích celá škála redzin. Luvizemní hnědozemě jsou vyvinuty na spraších, především 

v Hořovické kotlině a na plošinách severovýchodní části. Nivy potoků jsou většinou vápnité, 

niva Berounky je charakterizována hnědou typickou fluvizemí rázu vega. 

Biota 

Bioregion zabírá část termofytika ve fytogeografickém okrese 8. Český kras. Vegetační stupně 

podle Skalického jsou kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetací jsou v jižním 

kvadrantu šípákové doubravy svazu Quencion pubescentipetraeae. Doubravy se mozaikovitě 

střídají s teplejším křídlem dubohabřin z asociace Melampyro nemorosi – Carpinetum. Na 

prudkých svazích jsou vyvinuty suťové lesy, které vzácně přecházejí v okroticové bučiny. 

Přirozené bezlesí je vázáno na prudké, zejména skalnaté svahy. Přirozená náhradní vegetace na 

xerotermních stanovištích je tvořena zejména xerotermními trávníky svazu Festucion 

valesiacae, které na hlubších půdách přecházejí ve vegetaci svazu Cirsio – Brachypodion 

pinnati. Flóra bioregionu je velmi pestrá. Jsou v ní zastoupeny rozmanité prvky, včetně 

mezních i exklávních. Do ochuzené hercynské fauny kulturní krajiny zasahují západní vlivy 

(ježek západní). Teplomilné doubravy spolu s rozsáhlými vápencovými stepními lady a bradly 

regionu jsou proslulým centrem středočeské subendemické a endemické fauny. V jeskyních 

jsou významná zimoviště netopýrů rodu Myotis. Berounka má vyvinutý přechod parmového a 

cejnového pásma, ostatní toky náleží zpravidla do pstruhového pásma. Drobné čisté toky hostí 

populace raka kamenáče.  

Současný stav krajiny a ochrana přírody 

Nejvyšší podíl orné půdy má obec Korno 57,9% a podíl lesní půdy má Karlštejn 60,2%. 

Nejvyšší koeficient ekologické stability v zájmovém území má obec Karlštejn 2,7.  

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a 

nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce. Mezi stabilní prvky je 

počítána lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, mokřady, sady a vinice. 

Mezi nestabilní prvky je počítána orná půda, antropogenizované plochy a chmelnice.   
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Tab.č.3 Podíl orné půdy z celkového území. 

Obec Orná půda (ha) Podíl orné půdy (%) 

Srbsko 201 30,6 

Korno 300 57,9 

Tetín 326 31,6 

Karlštejn 165 13,6 

http://www.risy.cz/cs 

Tab.č.4 Podíl lesní půdy z celkového území. 

Obec Lesní půda (ha) Podíl lesní půdy (%) 

Srbsko 279 42,5 

Korno 85 16,4 

Tetín 452 43,9 

Karlštejn 727 60,2 

http://www.risy.cz/cs 

Tab.č.5 Koeficient ekologické stability. 

Obec Koeficient ekologické stability 

Srbsko 1,27 

Korno 0,46 

Tetín 1,25 

Karlštejn 2,70 

http://www.risy.cz/cs 

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících 
staveb) 

Optimalizace TÚ Karlštejn – Beroun je jednou ze staveb na železniční trati Praha – Plzeň 

(v rámci III.TNŽK). Na pražské straně navazuje na další úsek stavby „Optimalizace trati 

Karlštejn (včetně) – Odbočka Berounka (včetně)“, kdy se jedná o probíhající DÚR a na 

plzeňské straně navazuje na stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“, která 

je v současné době v realizaci. 

Nepřístupnost železničního tělesa pro silniční vozidla byla i důvodem pro volbu technologie 

provádění (strojní komplex bez snášení svršku), kde je zásobování stavebním a montážním 

materiálem prováděno vždy po vyloučené traťové koleji. 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží 

Znečištění vody 

V průběhu výstavby mohou být povrchové vody znečištěny vnosem kontaminantů do toků a do 

podzemních vod se pak mohou dostávat znečišťující látky z vod povrchových. Přímým 

zdrojem znečištění mohou být úkapy nebezpečných látek ze strojních mechanismů, případně 

unik závadných látek v případě havárie.  

V období výstavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu 

v rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba nachází v bezprostřední 

http://www.risy.cz/cs
http://www.risy.cz/cs
http://www.risy.cz/cs
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blízkosti vodních toků, v záplavovém území a zasahuje do ochranných pásem přírodních 

léčivých zdrojů. 

Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím 

používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Z tohoto důvodu 

bude zpracován plán opatření pro případ havárie pro období výstavby, který obsahuje 

náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění. 

Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude možné riziko znečištění 

vod během výstavby a provozu vlivem havárii zcela minimalizováno.   

Znečištění půdy a půdního podloží 

Během výstavby se nepředpokládá znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem 

mohou být pouze úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů nebo 

únik nebezpečných látek v případě havárie. V období vlastního provozu jsou zdrojem možným 

znečištění především havárie.   

Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude možné riziko 

kontaminace půd a půdního podloží během výstavby a provozu záměru vlivem havárií zcela 

minimalizováno.   

Znečištění ovzduší 

Provoz 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby 

okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí.  

Výstavba 

Zařazení jednotlivých zdrojů emisí stanoví zákon 201/2012Sb., o ochraně ovzduší. 

V souvislosti s recyklací stavebních materiálů je povinnost zpracování rozptylové studie 

nejčastěji pro použití recyklační linky, která je vyjmenovaným stacionární zdrojem podle §11 

odst.2  a je uvedena pod kódem 5.11. (recyklační linky o projektovaném výkonu větším než 

25m3/den) v příloze č.2 zák. 201/2012Sb. a její pohonná jednotka pod kódem 1.2. Spalování  

paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 

MW.  

Do stejné kategorie spadají i drážní stroje určené pro zřizování konstrukčních vrstev 

pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu. Jedná se o mobilní stroje typu 

(typu SČ 600S,  AHM 800-R, PM 200,..), které během provozu odtěží a zrecyklují štěrkové 

lože o objemu cca 1000m3/24hod. Vyjádření o zařazení těchto strojů poskytlo MŽP ČR odbor 

ochrany ovzduší.  

V rámci stavby bude použit pouze vyjmenovaný zdroj „sanační stroj pro zřizování 

konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu“. 

Je uvažováno s výpočtovým rokem 2024. A předpokládaná doba trvání stavby je 90,99 týdne. 

 

V rámci realizace stavby bude použita technologie recyklace štěrkového lože bez snášení 

kolejového roštu v celkovém množství cca 24 000 tis. t.  

 

Emise z motorů sanačního stroje 

Množství emisí NOx, TZL, bylo vypočteno na základě  emisních faktorů stanovených podle 

emisní normy STAGE I a II., které tyto zdroje splňují. (Pozn. Údaje o spotřebě, výkonu a 

emisích tohoto zařízení byly poskytnuty provozovatelem firmou Swietelsky Rail CZ s.r.o.) 

Znečišťující látky benzen a benzo(a)pyren nejsou v této normě uvedeny.   
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Z tohoto důvodu byl u benzenu proveden odhad E(f) pomocí poměru emisních faktorů podle 

programu MEFA 13 pro TNV (těžká nákladní vozidla) při rychlosti 5km/h. EURO 1.  

Pro benzo(a)pyren byl použit E(f) z příručky Evropského programu pro monitorování a 

hodnocení ovzduší: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, vydané EEA 

(Europan Enviroment Agency) 30.9.2016   

Předpokládaný podíl PM10 z TZL činí 51%. 

Předpokládaný podíl PM2,5 z PM10 činí 15% - podle US EPA AP42 (zdroj: „Revize podílů 

PM10 a PM2,5 pro potřeby rozptylových studií- autoři: Ing. M.Modlík, Ing.H. Hnilicová ČHMÚ) 

 
Tab.č.6  Celkový úhrn emisí  z motorů sanačních strojů. Výpočet proveden pro AHM 800-R  

Emise E(f)   
CO 

[g.kw-'.h-1] 

HC 

[g.kw-'.h-1] 

NOx 

[g.kw-'.h-1] 

TZL 

[g.kw-'.h-1] 

Benzen 

[g.kw-'.h-1] 

B(a)P 

 [μg/kg nafty] 

Stage IB 

130<P<560 
5 1,3 9,2 0,54 0,0198 30 

Stage IIB 

130<P<560 
3,5 1,0 6 0,2 0,0198 30 

Emise při 

celkovém 

výkonu 

1492kW  

2,07 0,539 3,77 0,054 0,00004 1,61ug/s 

 

Emise TZL z recyklace a třídění štěrkového lože sanačním strojem 

 

Při nakládání se stavebními materiály vznikají emise TZL. Množství těchto látek je dáno: 

Sdělením MŽP ČR odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 

písm. b) vyhlášky č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. tab.č.7. Z důvodu 

zpracování štěrkového lože o průměrné vlhkosti 4%  jsou E(f) uvažovány jako u kamenolomů a 

nikoli u staveních hmot (např. stavebních sutí) jejichž E(f) je vyšší. 

 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/emisni_faktory_sdeleni/$FILE/OOO-

Sdeleni_emisni_faktory-20160202.pdf  
(kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5.1. vyhlášky) 

Emisní faktor pro zpracování vytěženého štěrku ze žel. svršku 

Rozrušení materiálu žel. svršku         Ef  0,1g/t materiálu 

Nabrání  materiálu z žel.        Ef  0,1g/t materiálu 

Přesypy materiálu během zpracování  13x  Ef  13 x 3,0g/t materiálu 

Primární třídění     Ef  3,0g/t materiálu 

Drcení       Ef  4,0g/t materiálu 

Přesyp kameniva z drtiče do třídiče     Ef  3,0g/t materiálu 

Uložení do žel. svršku                                   Ef  0,1g/t materiálu 

Ef celkem       Ef  49,3g/t materiálu 

 

Vytěžený a zrecyklovaný materiál celkem za výpočtový rok 2024 stavby:   

24 000t * 49,3g/t = 1,18TZL   

Celkem PM10  - 0,603t/rok stavby  

Celkem PM2,5  - 0,091t/rok stavby  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/emisni_faktory_sdeleni/$FILE/OOO-Sdeleni_emisni_faktory-20160202.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/emisni_faktory_sdeleni/$FILE/OOO-Sdeleni_emisni_faktory-20160202.pdf
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Předpokládaný podíl  PM10 je 51% TZL, PM2,5 je 15% PM10 

(podle US EPA AP42 - zdroj: „Revize podílů PM10 a PM2,5 pro potřeby rozptylových studií- 

autoři: Ing. M.Modlík, Ing.H. Hnilicová ČHMÚ) 

Emisní faktor pro použití nového štěrku  

Přesypy materiálu během zpracování  2x  Ef  2 x 3,0g/t materiálu 

Uložení do žel. svršku                                   Ef  0,1g/t materiálu 

Ef celkem       Ef  6,01g/t materiálu 

Znečištění půdy a půdního podloží 

Během výstavby se nepředpokládá znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem 

mohou být pouze úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů nebo 

únik nebezpečných látek v případě havárie. V období vlastního provozu jsou zdrojem možným 

znečištění především havárie.   

Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude možné riziko 

kontaminace půd a půdního podloží během výstavby a provozu záměru vlivem havárií zcela 

minimalizováno.   

B.III.2. Odpadní vody 

Srážkové vody 

S ohledem na navrhovanou technologii (AHM) navržena zemní plán a plán žel. spodku ve 

sklonu 5%, vždy směrem od osy os dvoukolejné trati. 

Skalní svahy v těsné blízkosti koleje (převážně na levé straně trati) do značné míry omezují 

možnosti prostorového uspořádání – pro řešení odvodnění jsou navrženy v převážné míře 

trativody. 

Vzhledem k rozsahu trativodních vedení jsou trativody odvodňovány do křižujících propustků 

nebo příčným svodným potrubím pod kolejí na pravostranný svah s ohledem na místní 

podmínky a sklon koleje. Trativody jsou v maximální možné míře navrhovány ve sklonu min. 

5‰, Ø 200 mm, minimální sklon trativodu je pak 3‰. Jejich niveleta je stanovena tak, aby 

byly ochráněny před promrzáním.  

V ostatních místech budou využity otevřené zpevněné příkopy TZZ3 nebo příkopové zídky 

UCB. 

 

Odvodnění pozemních komunikací 

SO 12-34-03 zastávka Srbsko – komunikace k podchodu 

Komunikace je odvodněna podélnými a příčnými sklony k nezpevněné krajnici a dále do 

okolního terénu s využitím vsakování, v hranách s navazujícím zářezovým svahem je navržen 

příkop, nebo rigol s osazenou žlabovkou (viz. situace). V konci příkopu a v místech jeho 

přerušení příčnými přístupy na nástupiště (schodiště) jsou navrženy propustky pro převedení 

vody z bezodtokových míst dále do terénu. Žlabovka je u podchodu napojena na vpust s 

trubkou, příčně převedenou ke stávajícímu propustku. Do tohoto propustku (potrubí profilu DN 

500) je odvedena voda ze stávajícího podchodu odvodňovacím žlábkem. Propustek zajišťuje 

odvedení srážkové vody z nejnižšího místa trasy komunikace, proto musí být zajištěna jeho 

funkčnost.. Další průběh odvodňovacího potrubí od čela propustku včetně místa výtoku není 

znám a není možné jej prověřit. Proto je z důvodu zvětšení a zpevnění odvodňované plochy 

navrženo nové odvodnění ze stávajícího místa až k Berounce. 
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SO 12-34-06 úprava stávající komunikace v km 35,438 

Komunikace má střechovitý sklon 2,5%, bude odvodněna do okolního terénu. 

 

Výstavba 

V době výstavby bude využit stávající následně nový systém odvodnění trati. V případě 

zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon 

k erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem 

vody odolným proti erozi.  

V případě havarijního úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod budou 

neprodleně provedena bezprostřední opatření a při odstraňování příčin a následků havárie se 

bude postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie v době výstavby. Každá 

taková skutečnost bude oznámena příslušným institucím dle tohoto plánu. 

Pro stavební objekty ohrožené povodní bude v dalším stupni projektové dokumentace 

vypracován povodňový plán stavby, který bude splňovat náležitosti zákona č. 254/2001 Sb. v 

platném znění a odvětvové normy TNV 752931 - Povodňové plány. 

 

Splaškové odpadní vody 

Vznik splaškových vod lze předpokládat v souvislosti s provozem sociálních zařízení pro 

pracovníky stavby.   

Předpokládá se, že staveniště bude vybaveno chemickými WC, plochy zařízení stavenišť 

určených k umístění sociálního zázemí stavby mohou být dle své polohy vybaveny 

bezodtokými jímkami nebo napojeny na veřejnou kanalizaci. Vody ze sprch a umýváren nesmí 

být vypouštěny volně na terén. 

 

V současném stupni projektové dokumentace není znám počet pracovníků, konkrétní umístění  

Předpokládaná produkce splaškových vod na 1 pracovníka stavby: 120 l/osoba 

B.III.3. Odpady 

Hlavní právní normou upravující oblast odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ním 

související vyhlášky:  

❑ č. 383/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 

❑ č. 384/2001 Sb. Vyhláška MŽP o nakládání s PCB 

❑ č. 237/2002 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků 

❑ č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady 

❑ č. 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi 

(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

❑ č. 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
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vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady) 

❑ č. 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů 

vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků 

a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků 

(o podrobnostech nakládání s autovraky) 

❑ č. 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 

❑ č. 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015 – 2025 

❑ č.  93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

❑ č. 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

❑ č. 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

❑ č. 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem 

 

Odpady z výstavby 

Objemově nejvíce odpadového materiálu bude tvořit především vytěžená zemina, štěrk ze 

železničního svršku, stavební suť a vybouraný beton (prostý beton i železobeton), vybouraný 

asfaltový beton, demontované kovové konstrukce, smýcené keře a kácené stromy z prostoru 

staveniště. 

V následující tabulce jsou uvedeny možné druhy produkovaných odpadů z výstavby. 

Tab. č.7 Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby 

Poř. č. 
Kód 

odpadu 
Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů 

1.  07 02 99 O 
Celopryžové konstrukce železničních 

přejezdů 
Celopryžové konstrukce železničních přejezdů 

2.  07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) Pryžové podložky (žel. svršek) 

3.  16 02 14 O 
Elektrošrot (vyřazená el. zařízení 

a přístr. – Al, Cu a vz. kovy) 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

4.  16 02 14 O 
Odpínače, zkratovače s porcelánovými 

izolátory 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

5.  16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

6.  16 02 14 O Průchodky, pojistky Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

7.  16 02 14 O 
Přístrojové transformátory bez olejové 
náplně 

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

8.  16 02 14 O Transformátory bez olejové náplně Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

9.  16 02 14 O 
Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové 

náplně 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 
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Poř. č. 
Kód 

odpadu 
Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů 

10.  17 01 01 O Demontované betonové sloupy a stožáry Beton 

11.  17 01 01 O Vybouraný beton a železobeton Beton 

12.  17 01 01 O Železniční pražce betonové Beton 

13.  17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) Cihly 

14.  17 01 03 O Izolátory porcelánové Tašky a keramické výrobky 

15.  17 01 03 O Odpojovače Tašky a keramické výrobky 

16.  17 01 03 O Porcelánové podpěrky Tašky a keramické výrobky 

17.  17 02 01 O Dřevo po stavebním použití Dřevo 

18.  17 02 02 O Sklo Sklo 

19.  17 02 03 O 
Plasty z interiérů rekonstruovaných 

objektů 
Plasty 

20.  17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) Plasty 

21.  17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

22.  17 04 01 O 
Odpad mědi a jejich slitin 
(bronz, mosaz) 

Měď, bronz, mosaz 

23.  17 04 02 O Odpad hliníku Hliník 

24.  17 04 05 O Železný šrot Železo a ocel 

25.  17 04 07 O Směsné kovy Směsné kovy 

26.  17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů Kabely neuvedené pod 17 04 10 

27.  17 05 04 O Kamenná suť Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

28.  17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

29.  17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

30.  17 05 04 O 
Vytěžené zeminy nesplňující limitní 
hodnoty pro využití na povrchu terénu 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

31.  17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

32.  17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

33.  17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

34.  20 02 01 O Smýcené stromy a keře, pařezy Biologicky rozložitelný odpad 

35.  16 06 01* N Olověné akumulátory Olověné akumulátory 

36.  16 02 13* N 
Výkonové transformátory a tlumivky 
s olejovou náplní 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená 
pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 

37.  17 02 04* N Železniční pražce dřevěné 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

38.  17 03 03* N 
Asfaltové stavební nátěry,  
odpady s obsahem dehtu 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

39.  17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

40.  17 04 10* N Kabely s izolací papír – olej 
Kabely obsahující ropné látky,  
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

41.  17 05 03* N Kontaminovaná zemina Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

42.  17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

43.  17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu Izolační materiál s obsahem azbestu 

44.  17 06 03* N 
Izolační materiály obsahující 
nebezpečné látky 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

45.  17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest Stavební materiály obsahující azbest 

 Nebezpečné odpady jsou označeny dle Katalogu odpadů symbolem „“ 

 

Způsob nakládání s odpady: 

• Beton a stavební suť z demolic 

(kód odpadu 17 01 01 – Beton 17 01 02 – Cihly vše kategorie odpadu O) 
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Vybouraný beton (prostý beton i železobeton) a stavební suť budou přednostně zpracovány 

v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.  

Výše uvedené odpady určené k recyklaci musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

• Živičný kryt 

 (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kategorie odpadu O) 

Vybouraný živičný kryt (asfaltový beton) bude recyklován v zařízeních na recyklaci stavebních 

odpadů, popřípadě vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí na 

předrcení a následné využití. 

Poznámka: 

Znovuzískaná asfaltová směs přestává být odpadem nebo jí lze považovat za vedlejší produkt 

teprve po splnění kritérií, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 130/2019 Sb. 

• Kovový odpad 

(kód odpadu 17 04 01 – Měď, bronz, mosaz, 17 04 02 – Hliník, 17 04 05 – Železo a ocel,  

17 04 07 – Směsné kovy, 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10, vše kategorie odpadu O) 

Kovový odpad, zahrnující veškeré kovové konstrukce, kolejnice, drobné kolejivo, části 

výhybkových konstrukcí vyjma nebezpečných, demontované kabelové rozvody a skříně, 

kabely, spojovací materiál, je majetkem Správy železnic, státní organizace. Materiál, který se 

již nehodí pro potřeby Správy železnic (např. znovupoužití na provozně méně zatížených 

tratích) nebo pro své opotřebení, stáří, nevyhovující technické vlastnosti, je využitelný jako 

druhotná surovina (lze jej odprodat oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné 

k podnikaní, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu). 

• Kamenná suť 

(kód odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O) 

Kamenná suť bude přednostně recyklována v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. 

Kamenná suť určená k recyklaci musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

• Vytěžené zeminy a horniny 

(kód odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O) 

Na základě § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na nakládání 

s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební 

činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 

na místě, na kterém byl vytěžen. 

Vytěžená zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména z úprav a obnovy 

železničního spodku, z úprav mostních objektů, z výkopů kabelových tras apod.  

Předmětná stavba se vyznačuje přebytkem zemního materiálu. Předpokládá se, že tento 

přebytečný zemní materiál bude částečně využit na povrchu terénu k terénním úpravám nebo 
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na rekultivace lidskou činností postižených pozemků a k rekultivaci vytěžených povrchových 

důlních děl v zájmovém území stavby. 

Poznámka: 

Zeminy využívané na povrchu terénu (k rekultivacím, terénním úpravám apod.) musí splňovat 

podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu, které jsou stanoveny v § 12 a v příloze 

č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Lze očekávat, že část výkopových zemin (jedná se zejména o zeminu pod úrovní pláně tělesa 

železničního spodku) nebude splňovat limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu (tyto 

zeminy mohou obsahovat nadlimitní hodnoty zejména As, Cd, Pb, sumy PAU a uhlovodíků  

C10 – C40). Tyto zeminy budou odstraněny v zařízeních k tomu určených (např. skládky 

skupiny S – ostatní odpad apod.). 

Dodavatel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou 

a požadavků příslušného orgánu státní správy. 

• Štěrk ze železničního svršku 

(kód odpadu 17 05 08 – Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07, kategorie 

odpadu O)  

V mezistaničním traťovém úseku Karlštejn – Beroun je navrženo zřízení konstrukčních vrstev 

tělesa železničního spodku technologií bez snášení kolejového roštu.  

Provedení sanace technologií bez snášení kolejového roštu se předpokládá s využitím 

sanačního stroje s recyklačním zařízením (např. AHM 800-R, RPM 2002 apod.). Postup prací 

zahrnuje separátní odtěžení kolejového lože a pražcového podloží. Urovnání zemní pláně, 

rozprostření geotextílie a pokládku konstrukční vrstvy ze směsi z recyklovaného štěrkového 

lože s doplněním nového materiálu. Následné zřízení štěrkového lože z nového materiálu bude 

zřízeno buď v daném pracovním pojezdu stroje nebo bude zaštěrkování provedeno z výsypných 

vozů s následnou úpravou směru a výšky koleje podbíječkou. Výměna stávajícího roštu za 

nový bude provedena dalším pojezdem stroje kontinuální výměnou kolejových roštů. 

Při provádění prací na železničním svršku (technologie bez snášení kolejového roštu s možností 

recyklace štěrkového lože) se předpokládá s 40% odpadem po recyklaci štěrkového lože a se 

60% využitím stávajícího štěrkového lože zpětně do konstrukčních vrstev pražcového podloží.  

S odstraněním odpadního materiálu ze sanačního stroje je uvažováno v zařízeních k tomu 

určených (např. skládky skupiny S – ostatní odpad apod.). 

• Zbytky izolačních materiálů 

(kód odpadu 17 06 04 – Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03, kategorie 

odpadu O) 

Zbytky izolačních materiálů budou odstraněny na skládce skupiny S – ostatní odpad. 

• Smýcená dřevní hmota 

 (kód odpadu 20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad, kategorie odpadu O) 

Jedná se o pokácené stromy, smýcené keře a pařezy, které budou odstraněny z prostoru 

staveniště. 
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Kvalitní vzrostlé stromy lze využít jako řezivo (doporučení – kmeny stromů a silnější větve 

budou nařezány a nabídnuty k prodeji právnickým nebo fyzickým osobám k využití jako 

palivové dřevo vhodné na otop do kamen, kotlů na dřevo, krbů a krbových kamen). 

Smýcené keře a náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevní 

štěpky jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud nebude možné tento 

rostlinný odpad (dřevní štěpky) využít v nejbližší kompostárně, lze jej využít v zařízení na 

energetické využívání odpadů. 

• Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad (dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.) je odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské 

unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (viz Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 

18.12. 2014). Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se provádí v souladu s § 7 až § 9 

zákona o odpadech. 

Na základě § 16 odst. 3 zákona o odpadech může s nebezpečnými odpady nakládat původce 

(dodavatel stavby) pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu státní správy 

(shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu). V případě, že v rámci 

stavby přesáhne produkce nebezpečných odpadů 100 t/rok, bude orgánem státní správy 

udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady věcně a místně příslušný krajský úřad. 

Pokud produkce nebezpečných odpadů nepřesáhne 100 t/rok, bude orgánem státní správy 

udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady věcně a místně příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

jsou stanoveny v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění. 

Při realizaci předmětné stavby vzniknou následující nebezpečné odpady: 

- Demontovaná elektrická zařízení (např. Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou 

náplní – kód odpadu 16 02 13* – Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 

neuvedená pod čísly 16 02 09 – 16 02 12), 

Demontovaná výše uvedená zařízení budou předána oprávněné právnické osobě nebo 

fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 

k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu uvedeného druhu odpadu. 

- Olověné akumulátory (kód odpadu 16 06 01* – Olověné akumulátory). 

- V případě, že olověné akumulátory nebudou nadále využitelné pro potřeby Správy 

železnic, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu s právní legislativou, 

platnou na úseku odpadového hospodářství. 

- Železniční pražce dřevěné (kód odpadu 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné). 

Pražce, které svou kvalitou již nevyhovují konstrukci železničního svršku, je nutné 

odstranit na základě požadavků vlastníka dráhy. Pražce s odpovídající kvalitou mohou 

být znovu využity na údržbu a opravy železničního svršku. O využití bude rozhodnuto 

na základě kategorizace svrškového materiálu (v souladu s předpisem Správy železnic 

s.o. „S3, díl XV – Vyzískaný materiál železničního svršku“), která se zpracovává před 

realizací stavby a přesně vyhodnocuje konkrétní stav vyzískaného materiálu (nakládání 

s vyzískaným materiálem se bude řídit Směrnicí Správy železnic s.o. č. 42 Hospodaření 

s vyzískaným materiálem ze dne 7.1. 2013). 
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Dřevěné pražce nesmí být v žádném případě odstraňovány volným pálením. 

Nepoužitelné a vyřazené dřevěné pražce budou odstraněny na skládce skupiny  

S – nebezpečný odpad nebo ve spalovně nebezpečného odpadu. 

Poznámka: 

Nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky, ošetřenými kreosotovými oleji 

(zejména s použitými dřevěnými pražci, mostnicemi nebo sloupy) upravuje interní pokyn 

Odboru provozuschopnosti GŘ Správy železnic, státní organizace (dopis pod č.j.: 

27691/2016-SŽDC-O15), který vychází ze „Sdělení odboru odpadů Ministerstva 

životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky, ošetřenými 

kreosotovými oleji, zejména s použitými dřevěnými železničními pražci, mostnicemi 

nebo sloupy (ošetřenými před 31.12. 2002) pro jiný něž původní účel, ke kterému byly 

vyrobeny, ve smyslu platných právních předpisů“. 

- Asfaltové stavební nátěry, odpady s obsahem dehtu (kód odpadu 17 03 03* – Uhelný 

dehet a výrobky z dehtu). 

Asfaltové stavební nátěry a odpady s obsahem dehtu lze předat k využití nebo 

k odstranění pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné 

k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 

(např. spalovna nebezpečného odpadu) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu 

odpadu. 

- Výhybky znečištěné mazadly (kód odpadu 17 04 09* – Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami). 

Pro nakládání s vyřazenými výhybkami platí obdobná organizační opatření jako při 

nakládání s pražci a kolejemi. O využití bude rozhodnuto na základě kategorizace 

svrškového materiálu, která se zpracovává po demontáži (resp. po vyjmutí z trati) 

a přesně vyhodnocuje konkrétní stav vyzískaného materiálu.  

V případě, že se již výhybky, pro své opotřebení a nevyhovující technické vlastnosti, 

nebudou hodit pro potřeby Správy železnic, státní organizace, jsou využitelné jako 

druhotná surovina a je možné je odprodat oprávněné právnické osobě nebo fyzické 

osobě oprávněné k podnikaní, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu 

určeného druhu odpadu. 

- Kabely s izolací papír – olej (kód odpadu 17 04 10* – Kabely obsahující ropné látky, 

uhelný dehet a jiné nebezpečné látky). 

Jsou využitelné jako druhotná surovina a je možné je odprodat oprávněné právnické 

osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke 

sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. 

- Kontaminovaná zemina (kód odpadu 17 05 03* – Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky). 

Kontaminovanou zeminu je možné předat do zařízení na dekontaminaci, případně 

odstranit na skládce odpadů skupiny S – nebezpečný odpad. 

- Štěrkové lože kontaminované (kód odpadu 17 05 07* – Štěrk ze železničního svršku 

obsahující nebezpečné látky). 

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (zejména ropné uhlovodíky) 

je možné odstranit na dekontaminační ploše nebo přímo na skládce odpadů skupiny  

S – nebezpečný odpad. 
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- Izolační materiály obsahující nebezpečné látky (kód odpadu 17 06 03* – Jiné izolační 

materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky). 

Izolační materiály obsahující nebezpečné látky lze předat k využití nebo k odstranění 

pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění (např. skládka skupiny  

S – nebezpečný odpad) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

- Izolační materiály s obsahem azbestu (kód odpadu 17 06 01* – Izolační materiál 

s obsahem azbestu) a stavební materiály obsahující azbest (kód odpadu 17 06 05* – 

Stavební materiály obsahující azbest). 

Při nakládání s tímto odpadem je nutné respektovat následující povinnosti uvedené: 

✓ V § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a následně v § 7 vyhlášky č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

✓ V § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (jedná se o povinnost 

dodavatele stavby ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa 

činnosti, že budou prováděny práce, při nichž budou zaměstnanci exponováni 

vlákny azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce). 

✓ V nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (např. předcházení uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší 

azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním 

stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice 

zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší odpad obsahující azbest 

musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně 

utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest 

prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího 

azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem zaměstnanec v kontrolovaném 

pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními 

prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím a další podmínky 

uvedené v § 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). 

✓ Zajištěný odpad s obsahem azbestu je nutné odstranit na skládce skupiny S – ostatní 

odpad nebo skládce skupiny S – nebezpečný odpad (uvedená zařízení musí mít 

povoleno ukládat odpady s obsahem azbestu). 

Z hlediska problematiky odpadů bude respektováno následující:  

• s odpady bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství, 

v současné době podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcích vyhlášek, 

• zadavatel (investor) stavby smluvně zajistí s dodavatelem stavby odpovědnost v oblasti 

nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy,  

• původce odpadu (dodavatel stavby) si zvolí k využívání/odstraňování odpadů 

oprávněnou osobu (firmu) s příslušným souhlasem pro nakládání s odpady (viz § 12 

odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.),  

• dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství,  

• o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití 

bude vedena dodavatelem stavby odpovídající evidence, 
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• v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu 

odstranění nebo využití vzniklých odpadů. 

 

Pro potřeby stavby je možné užití následujících zařízení k využívání/odstraňování 

odpadů: 

• rekultivace a terénní úpravy (terénní úpravy v k.ú. Loděnice u Berouna – lom 

Branžovy), 

• recyklační střediska stavebních odpadů (Hájek v k.ú. Litovice, Záběhlice v k.ú. 

Záběhlice), 

• kompostárny (Chýnice v k.ú. Chýnice, Třebotov v k.ú. Třebotov), 

• skládky skupiny S – inertní odpad (Halda Jarov v k.ú. Jarov u Berouna), 

• skládky skupiny S – ostatní odpad (Chotětín v k.ú. Chotětín, lom Babín II v k.ú. 

Rynholec, Stašov v k.ú. Stašov u Zdic), 

• skládky skupiny S – nebezpečný odpad (Benátský vrch v k.ú. Staré Benátky, Flora – 

Břasy v k.ú. Stupno), 

• dekontaminační plochy (Buštěhrad v k.ú. Vrapice), 

• spalovny ostatního odpadu (Malešice v k.ú. Štěrboholy, Plzeň v k.ú. Chotíkov), 

• spalovny nebezpečného odpadu (Plzeň v k.ú. Hradiště u Plzně). 

Odpady z provozu 

Hlavním procesem produkujícím odpady z provozu bude úklid a údržba veškerého zařízení 

související s provozem železniční dopravy. 

Způsoby využívání a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu 

a budou respektovat platnou legislativu.  

V následující tabulce jsou uvedeny druhy produkovaných odpadů z provozu. 
 

Tab.č.8 Přehled odpadů vznikajících při provozu 

Poř. č. Kód odpadu Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů 

1.  15 01 01 O Papírové obaly Papírové a lepenkové obaly 

2.  15 01 02 O Plastové obaly Plastové obaly 

3.  15 01 04 O Kovové obaly Kovové obaly 

4.  15 01 05 O Kompozitní obaly Kompozitní obaly 

5.  15 01 06 O Směsné obaly Směsné obaly 

6.  15 01 07 O Skleněné obaly Skleněné obaly 

7.  15 02 03 O Absorpční látky a čistící tkaniny 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

8.  16 02 14 O 
Elektrošrot (vyřazená el. zařízení 

a přístr. – Al, Cu a vz. kovy) 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

9.  17 01 01 O Vybouraný beton Beton 

10.  17 01 02 O Stavební suť  Cihly 

11.  17 01 03 O Keramické výrobky Tašky a keramické výrobky 

12.  17 02 01 O Dřevo po stavebním použití Dřevo 

13.  17 02 02 O Sklo Sklo 

14.  17 02 03 O Plasty Plasty 

15.  17 04 05 O Železný šrot Železo a ocel 

16.  20 01 01 O Papír Papír a lepenka 

17.  20 01 02 O Sklo Sklo 
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Poř. č. Kód odpadu Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů 

18.  20 01 39 O Plasty Plasty 

19.  20 03 01 O 
Směsný odpad po vytřídění 

využitelných složek 
Směsný komunální odpad 

20.  20 03 03 O Uliční smetky Uliční smetky 

21.  08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

22.  08 03 17* N 
Odpadní tiskařský toner 

obsahující nebezpečné látky 
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 

23.  13 02 07* N Odpadní oleje 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací 
oleje 

24.  13 02 08* N Odpadní oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

25.  15 01 10* N 
Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

26.  15 02 02* N 
Absorpční látky a čistící tkaniny 

znečištěné nebezpečnými látkami 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

27.  16 02 13* N 
Vyřazená zařízení obsahující 

nebezpečné složky 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod 

čísly 16 02 09 až 16 02 12 

28.  20 01 21* N Zářivky Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 Nebezpečné odpady jsou označeny dle Katalogu odpadů symbolem „“ 

 

Z hlediska problematiky odpadů z provozu bude respektováno následující:  

• odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na 

vymezených sběrných místech a v příslušných shromažďovacích prostředcích (speciální 

sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ bude dohodnut s oprávněnou osobou, která 

bude zajišťovat odvoz odpadu – shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.),  

• nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu ve speciálních 

shromažďovacích prostředcích umístěných ve sběrném místě pro nebezpečný odpad, 

nepřístupném veřejnosti. 

• intervaly svozu, stejně jako způsob využití a odstranění odpadu bude dohodnut 

s oprávněnou osobou (vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečný 

odpad bude předáván k odstranění a odpad podobný komunálním odpadům bude 

spalován ve spalovně komunálního odpadu, případně odstraňován uložením na 

příslušné skládce odpadů). 

B.III.4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné 
výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení) 

Hluk 

Zdrojem hluku po dobu provozu bude vlastní kolejová dopravava. V následující tabulce jsou 

uvedeny vypočtené hodnoty hluku ve vzdálenostech 25 metrů od osy kolejí pro stávající stav a 

výhled. Podrobně je vyhodnocení hluku provedeno v hlukové studii, příloha č. 1 dokumentace. 

Trať je rozdělena na dvě části – začátek a konec, na trati dochází ke změně rychlosti.   

Tab.č.9 Porovnání vypočtených hodnot ve 25 od osy kolejí (Lm,E, ve výšce 3,5 metru nad hranou kolejnice) 

Karlštejn - 

Beroun 
rok 2019 (den/noc) výhled (den/noc) 

Rozdíl 

výhled - 2019 

(den/noc) 

Začátek 66,9/65,5 68,8/66,1 1,9/0,6 
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Karlštejn - 

Beroun 
rok 2019 (den/noc) výhled (den/noc) 

Rozdíl 

výhled - 2019 

(den/noc) 

Konec 66,4/65,3 67,7/65,4 1,3/0,1 

Obecně k protihlukovým opatřením 

Technické možnosti při snižování nepříznivých hladin akustického tlaku jsou velmi omezené. 

V zásadě máme 3 reálné možnosti: 

Snížení hlučnosti u zdroje  

Předpokládá se, že k tomuto snížení dojde vlivem optimalizace kolejového svršku a spodku 

(uvažováno ve výpočtu) a vlivem obnovy vozového parku ČD. Další výraznější snížení 

hlučnosti při provozu kolejových vozidel už pravděpodobně očekávat nelze. Toto snížení však 

není možné v současné době kvantitativně posoudit. Dnes je známé, že nový železniční svršek, 

bezstyková kolej, pružné upevnění a další technická opatření mohou zlepšit stav trati cca o 4 - 5 

dB.  

Jako nový způsob snížení hlukové zátěže u zdroje při průjezdu kolejových vozidel jsou použity 

kolejnicové absorbéry. Absorbéry jsou pryžové desky, které jsou lepeny ke stojně kolejnice. 

Útlum hluku při použití absorbérů dosahuje v běžných poloměrech oblouků či v přímé trati 

útlum cca 2-3 dB.  

Další možností ke snížení hluku u zdroje je snížení rychlosti vlakových souprav, tato možnost 

je využita u nákladních vlaků projíždějících v noční době.  

Opatření u exponovaných objektů   

a)  Zvýšení neprůzvučnosti obvodového pláště objektu (výměna oken, těsnění, přizdívky).                

Zde je nutné pečlivě posoudit každý jednotlivý objekt a navrhnout konkrétní opatření         

b)  Vyjmutí objektu z bytového fondu (doporučeno pro drážní domky) 

Výstavba umělých překážek na cestě mezi zdrojem a příjemcem   

Jedná se o protihlukové bariéry a zemní valy. Protihlukové bariéry umisťujeme co nejblíže ke 

zdroji. Jejich výška se běžně u železničních tratí pohybuje od 2 do 4 m. Vyšší clony jsou z 

důvodů bezpečnosti provozu na trati nežádoucí.  

Běžné protihlukové stěny jsou umisťovány do vzdálenosti cca 3,5 m od osy krajní koleje, 

běžné typy protihlukových stěn musí mít příslušné certifikáty pro použití na železnicích.  

Jako alternativa ke klasickým protihlukovým stěnám jsou  tzv. nízké protihlukové clony 

(NPC). Osazují se blíže ke zdroji hluku než klasické protihlukové stěny. NPC mohou  být  

vyrobeny  z různých  druhů  materiálu  –  betonové,  železobetonové  nebo drátkobetonové  

prefabrikáty  doplněné  hlukově  pohltivou  vrstvou,  hliníkové  apod.  S betonovými, 

železobetonovými  a drátkobetonovými  NPC  lze  manipulovat  pouze  pomocí  těžké  

mechanizace. Některé lehké NPC mohou být provedeny i jako snadno sklopné – např. 

hliníkové. Některé typy NPC je nutno kotvit do podloží, např. zemními vruty. Návrh NPC se 

řídí Metodickým pokynem pro navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon 

(Schváleno generálním ředitelem  dne: 15.10.2015 č.j.: S 41 608/2015-SŽDC-O13) 

Nízká protihluková clona by nenarušovala krajinný ráz a nevytvářela by výrazný dělící efekt 

jako klasická stěna výšky okolo 2 metrů. Její účinnost by v některých vytipovaných úsecích 

mohla být vyšší než u instalace absorbérů.   

 

 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                35 

 

Speciální požadavky 

Kromě akustických požadavků je třeba splnit i další – technické požadavky na protihlukové 

stěny. Jedná se např. o odolnost proti stárnutí a korozi, odolnost proti vržení kamene, barevná 

stálost, nehořlavost, trvanlivost a další. Kromě těchto požadavků jsou ve výše uvedené 

dokumentaci i požadavky na jednotlivé konstrukční materiály protihlukových stěn a jejich 

parametry.  

Konkrétní návrh protihlukových opatření je součástí hlukové studie, příloha č.1 dokumentace. 

Vibrace 

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané trati. Vibrace se 

podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky na lidský organismus. 

Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je velmi obtížné. Vibrace v 

obytných budovách, kde je měříme a posuzujeme, závisí na mnoha aspektech, například: 

kvalita železničního svršku a spodku, geologické poměry, vzdálenost od osy komunikace, druh, 

stáří, kvalita a technický stav budovy, který je ve výpočtu velmi obtížné postihnout, atd. Přesné 

stanovení výhledových hodnot modelovým výpočtem je tedy téměř nemožné. 

Rekonstrukcí trati by mělo dojít k celkovému snížení vibrací od železnice.    

Měření vibrací bylo provedeno v jednom vytipovaném objektu v těsné blízkosti trati. Výsledky 

jsou uvedeny v protokolu měření hluku a vibrací.  

Zvolený objekt (Karlštejn č.p. 192) leží na plochách kvarterních nezpevněných sedimentů 

fluviálního původu, což je podloží náchylné na intenzivní přenos vibrací, zvláště v případě 

nasycení terénu vodou. 

Naměřené hodnoty se však již při průjezdech těžkých vlaků vyšší rychlostí pohybovaly v době 

měření pod hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření, stav vody v 

Berounce byl normální a nasycení terénu vodou odpovídalo ročnímu období s minimálním 

odparem, tedy spíše vyšší. 

S ohledem na stav trati bez zjevných závad a charakter dopravy zde nepředpokládáme razantní 

změnu stavu vlivem modernizace, pouze v případě dočasného zvodnění terénu (např. při a 

bezprostředně po povodni nebo při dlouhodobých vydatných deštích) zde lze očekávat nárůst 

vibrací oproti naměřeným hodnotám. Tento stav lze řešit buď aplikací antivibračních opatření 

na trati nebo dočasným snížením rychlosti na max. 40 km/h po dobu trvání zvodnění terénu. 

Záření 

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a 

velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala,  

tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření  

na zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. 

Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty 

stanovené uvedeným nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením. 

Zápach 

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

zápachu. 
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B.III.5. Doplňující údaje 

Z hlediska předkládané kapitoly dokumentace není nezbytné uvádět žádné další doplňující 

informace. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území  

C.I.1.  Struktura a ráz krajiny 

V roce 2008 bylo vypracováno Preventivní hodnocení CHKO Český kras z hlediska krajinného 

rázu (ATELIER V) v rámci, kterého byly mj. vymezeny a popsány oblasti a místa krajinného 

rázu na území CHKO. Vzhledem k existenci tohoto dokumentu, jehož jsou autoři této studie 

spoluautor, přebírá tato studie zde uvedené vymezení oblastí KR. Navrhovaný záměr dle tohoto 

dokumentu prochází krajinným celkem (na úrovni oblasti krajinného rázu) Karlštejn – Tetín. 

 

Obr.č.1 Oblasti a místa krajinného rázu na území CHKO Český kras. Krajinný celek Karlštejn-Tetín je 

označen „A“ a tvoří jej 7 míst krajinného rázu (A.1-A.7) (Atelier V, 2008) 

Oblast krajinného rázu (krajinný celek) Karlštejn – Tetín studie Preventivní hodnocení 

CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu (ATELIER V, 2008) charakterizuje takto: 
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Krajinný celek zaujímá střední a severozápadní část CHKO s velkými ucelenými masivy 

Karlštejnska a Kody, obklopující kaňon Berounky a hluboce zaříznutá údolí na levém břehu – 

údolí Kačáku, údolí Bubovického potoka a Karlštejn. 
 

Přírodní charakteristika ObKR (KC) Karlštejn – Tetín. Území patří do Karlštejnské 

vrchoviny s mírně zvlněným reliéfem se strmými svahy, s kaňonem Berounky a s hluboce 

zaříznutými přítoky (na levém břehu delšími). Profil kaňonu Berounky s terénními terasami 

dává krajině dramatický charakter a větší měřítko, umožňující dokonce delší pohledy ve směru 

toku. Měřítko krajiny se zmenšuje v prostorech kaňonů přítoků. Morfologie terénu a charakter 

terénních prvků je základem charakteru krajiny. 

Charakter přírodních složek je dán nejvýznamnějšími MZCHÚ, vyplňujícími podstatnou část 

krajinného celku (KC). Je to národní přírodní rezervace Koda v jižní části krajinného celku, což 

je, podobně jako NPR Karlštejn v severní části KC, území cenné geologicky, geomorfologicky, 

paleontologicky, archeologicky i biologicky. Vyskytují se zde jeskyně a další krasové jevy i 

cenné ekosystémy s šípákovými doubravami, s porosty třemdavy bílé a Kavylu Ivanova, na 

skalních hranách s jeřábem mukem a skalníkem celokrajným. Podobnými hodnotami a 

charakterem se vyznačuje národní přírodní rezervace Karlštejn na levém břehu Berounky. 

Dubohabrové háje a teplomilné doubravy zde přecházejí ve skalní stepi na exponovaných 

jižních a jihozápadních svazích s vzácnou xerotemní květenou a dominantními travinami – 

kostřavou, kavyly a smělkami. Na stinných stráních se vyskytují též dealpinské druhy rostlin. 

Kulturní a historická charakteristika ObKR (KC) Karlštejn – Tetín.  Jedná se o cenné 

území jak z historického tak i archeologického hlediska. Dokladem toho jsou archeologické 

nálezy jeskynních sídlišť starší doby kamenné v Srbsku, Svatém Janu pod Skalou a Tetíně. 

Dále pak laténské hradiště u Korna, středohradištní hradiště „V Kozle“ u Hostimi a v 

neposlední v řadě historické hradiště Tetín. 

Přestože se jedná o sídelně velice staré území, o němž první historické písemné zmínky sahají 

až do 10. století, kdy Tetín a Sedlec je připomínán už v roce 1000 a Svatý Jan pod Skalou 

v roce 1037, obce z hlediska zachování jejich původní urbanistické struktury, či dochované 

lidové architektury nevykazují přílišné hodnoty. Původní charakter zástavby si z urbanistického 

hlediska podržely spíše obce drobného půdorysu, ukryté v údolních prohlubních či kaňonech. 

Lze sem zařadit obec Hostim (významná zděná usedlost č. 30), Svatý Jan pod Skalou a Sedlec. 

Historické jádro si dochovala obec Tetín, kde se nachází významné kulturní památkově 

chráněné objekty, jakými jsou areál kostela sv. Kateřiny, areál kostela sv. Ludmily, kostel sv. 

Jana Nepomuckého, panský dvůr č. 1 a Mariánský sloup. Z archeologických lokalit je to 

Tetínské hradiště, jeskyně Koda a archeologický soubor jeskyní pod Tetínem. Pozůstatek 

usedlosti typu franckých dvorců lze nalézt v Srbsku č. 10. 

Ve Svatém Janu pod Skalou patří mezi památkově chráněné objekty areál benediktinského 

kláštera, kaple sv. Maxmiliána, areál kaple sv. Kříže a sousoší Panny Marie. Dále je to pravěké 

hradiště a archeologická lokalita jeskynního areálu v Srbsku je památkově chráněna. 

Zcela dominantním prvkem v krajině je areál hradu Karlštejn, spolu s ním jsou památkově 

chráněny obléhající husitská zařízení a pozice nad Hankovým dolem a na Kněží hoře, socha sv. 

Šebestiána, areál fary č. 11, areál kostela sv. Palmacia, Hostinec Karla IV., boží muka, Šijní 

příkop. Cenný z památkového hlediska je areál statku č. 20 a kapličky, které jsou rovněž 

chráněny. Další kulturní památkou je hradiště „Na Brdláku” a archeologická lokalita jeskyně 

nad vodopády. 
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Krajinný celek Karlštejn – Tetín zaujímá ústřední polohu v CHKO. Je protnutý osou Berounky 

s výraznou a frekventovanou železniční tratí. Na východě se stýká s poměrně intenzivní 

zástavbou urbanizovaného pásu Poberouní, charakteristického převahou vilové a chatové 

zástavby částečně v nivě (Dobřichovice), převážně však na svazích údolí Berounky (Všenory, 

Řevnice, Zadní Třebáň). 

Na západě přiléhá k okrajům zástavby Berouna. Charakter krajiny, její značná nepřípustnost, 

absence komunikačního spojení obou břehů a přítomnost rozsáhlých Národních přírodních 

rezervací Koda a Karlštejn způsobuje poměrně řídké osídlení a malý rozvoj obcí, z nichž 

nejvýznamnější je Tetín s přímou vazbou na Beroun a Hlásná Třebaň, výběžek poberounského 

osídlení. 

Charakter obcí je dán zejména jejich terénní polohou. Tetín leží ve významné dominantní 

poloze na terénní hraně Tetínských skal. Odpovídající jeho historickému významu a vývoji. 

Další obce leží buď v údolí Berounky (Hlásná Třebaň, část Karlštejna) nebo v úzkých 

sevřených údolích přítoků Berounky (Srbsko, Hostim, Sv. Jan pod Skalou, Sedlec). Tyto obce 

se pohledově uplatňují většinou pouze z blízkých pohledů a z nadhledů a mají poměrně 

kompaktní zástavbu, rozvíjející se do poloh, které umožňuje terén. 

Vizuální charakteristika ObKR (KC) Karlštejn – Tetín. Vizuální charakteristika – projev 

znaků přírodních, kulturních a historických charakteristik v krajinné scéně – je v KC velmi 

výrazná a rozlišitelná. Základním rysem je rozdílnost charakteru krajiny kaňonu Berounky a 

jejích hluboce zaříznutých přítoků. Tyto mimořádně dynamické a rázovité (až bizarní) 

segmenty krajiny jsou provázeny a sceleny velkými souvislými lesními celky, které lesnatými 

horizonty uzavírají prostor Berounky. I v tomto prostoru existují vzájemně vizuálně oddělené 

úrovně – úroveň říční nivy a strmých srázů nad oběma břehy rozbrázděnými skalními útvary a 

lomy a úroveň terasy, od které se zvedají svahy k terénním horizontům. Oblast jižně od lesního 

masivu Kody přechází do dalšího krajinného celku, odlišného georeliéfem i charakterem. 

 

Obr.č.2 KC Karlštejn – Tetín. Pohled na Tetín ze severu. (Foto: Ivan Vorel, 2008) 

Konfigurace výrazných prvků terénu, vegetace a zástavby vytváří dynamickou krajinnou scénu 

s velkými terénními rozdíly, s uzavřenými prostory hlubokých údolí s výraznými horizonty a 

s prostorovou členitostí a s odlišností vyšších poloh teras nad Berounkou, kde je možno 

pozorovat výrazné horizonty ve více prostorových plánech. Scenérie zaříznutého kaňonu 

Berounky mezi Srbskem a Tetínem nebo Kačáku mezi Hostimí a Sv. Janem pod Skalou 

vynikají neopakovatelností a jedinečností a jsou jedním ze symbolů středních Čech. Jedná se o 

krajinu s vysokými estetickými hodnotami, s harmonickým měřítkem a harmonickými 

prostorovými vztahy. 
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Hranice KC vůči okolní krajině jsou v severní části tvořeny zpravidla okrajem lesních porostů, 

v jižní přecházejí plynule do krajiny sousedícího krajinného celku. 
 

 

Obr.č.3 KC Karlštejn – Tetín. Herinky v pohledu přes údolí Berounky. (Foto: Ivan Vorel, 2008) 

 

Krajinný celek představuje ústřední prostor CHKO a zahrnuje jak významné přírodní hodnoty 

soustředěné v rozlehlých NPR Karlštejn a Koda včetně kaňonu Berounky, tak také 

nejvýznamnější kulturní a historické hodnoty CHKO – hrad Karlštejn a hradiště Tetín. Cílem 

péče o krajinný ráz v tomto celku je zachování výraznosti kulturních dominant a postupné 

odstraňování rušivých vlivů na ně. Zejména se jedná o uchování indiferentního charakteru 

zástavby obce Karlštejn bez měřítkově a hmotově vybočujících staveb a bez zásahů snižující 

význam hradu v krajinných scenériích. Rovněž je třeba zachovat charakter, hmoty a výšky 

objektů historického středu Tetína s cílem uchování dominance kostelů sv. Jana Nepomuckého, 

sv. Kateřiny a sv. Ludmily a zachování výrazu siluety sídla. Rovněž další sídla s významnými 

kulturními a historickými hodnotami (sv. Jan pod Skalou) a výjimečným zasazením do krajiny 

(Hostim) je třeba chránit z hlediska harmonie zapojení do krajinného rámce a harmonie 

měřítka. 

C.I.2.  Geomorfologie a hydrologie 

Geomorfologie 

Původní parovinný reliéf v zájmovém území byl výsledkem denudační činnosti probíhajícím do 

staršího terciéru. V období saxonského vrásnění byl vyzdvižen Český masiv a došlo ke zvýšení 

erozní činnosti Berounky a také k výrazné změně reliéfu. Berounka vytvořila v zájmovém 

území široké údolí, pokryté jejími vlastními mocnými náplavy. Úbočí jsou zpravidla strmá, 

pouze v okolí Černošic a Řevnic tvoří úbočí mírně stoupající pláň. Úbočí jsou přerušeny 

četnými erozními brázdami přítoků Berounky), které v některých místech přechází v mohutné 

rokle zakončené dejekčními kužely. Samotné dno údolí Berounky je tvořeno rovinou 

vyplněnou pleistocénními náplavy Berounky. Její nadmořská výška se pohybuje mezi 212 m 

n.m. na konci stavby až po 197 m n.m na začátku stavby. V okolí Karlštejna je reliéf ovlivněn 

podložními devonskými a silurskými vápenci, na kterých je vytvořena plošina s kaňonovitými 

údolími, kterou proráží Berounka podél hlavních tektonických linií. 

Nadmořská výška stávající tratě v zájmovém úseku se pohybuje v rozmezí 202-217 m n. m. 
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Geomorfologicky zájmové území spadá podle členění uvedeném na Národním geoportálu do: 

Systém - Hercynský 

Provincie – Česká vysočina  

Subprovincie – Poberounská soustava 

Oblast – Brdská oblast 

Celek – Hořovická pahorkatina 

Východní část trasy spadá do 

Podcelek – Hořovická brázda 

Okrsek – Řevnická brázda 

Západní část trasy spadá do: 

Podcelek – Karlštejnská vrchovina 

 

Geologie 

Předkvarterní podklad 

Území se rozkládá ve středu barrandienského synklinoria tvořeném mohutnými zvrásněnými 

horninami, jejichž směr a sklon uložení je porušen souborem zlomů a vrásových přesmyků. 

Předkvartérní podklad je budován zvrásněnými horninami staršího paleozoika. V zájmové trase 

jsou zastoupeny ve stratigrafickém sledu horniny: ordoviku - siltové břidlice dobrotivských 

vrstev skalecké a řevnické křemence vrstev dobrotivských a libeňských jílovité břidlice 

libeňských vrstev  

- drobové a písčité břidlice vrstev letenských jílovité břidlice vrstev vinických 

- prachovité a vápnité břidlice vrstev zahořanských 

- jílovité břidlice vrstev bohdaleckých a králodvorských flyšové souvrství kosovských vrstev 

- siluru - jílovité graptoiitové břidlice souvrství želkovického 

- vulkanické brekcie, granuláty a tufy motolských vrstev 

- vápnité břidlice, bituminozní a kalové vápence přídoiských a kopaninských vrstev 

- žilné a výlevné diabasové horniny svrchního ordoviku a spodního siluru devonu - deskovité 

vápence s vložkami břidlic lochkovských vrstev 

- organodetritické a hlíznaté vápence vrstev dvorecko-prokopských a si iveneckých 

- kalové vápence s rohovcemi vrstev zlíchovských 

- vápnité břidlice, hlíznaté kalové vápence dalejsko — třebotovského a chotečského souvrství 

- vápnité břidlice s vložkami bituminozních vápenců srbského souvrství 

Litologický vývoj paleozoických sedimentů je ovlivněn podmínkami v sedimentační pánvi a 

projevuje se střídáním souvrství jílovitých, písčitých břidlic až křemenců a vápenců. 

Nejodolnější souvrství, tj. řevnické, skalecké a kosovské křemence a drobové břidlice 

letenských vrstev spolu s výlevy diabasových hornin se morfologicky projevují jako výrazné 

hřbety. Silurské a devonské vápence podléhají zkrasovatění a podmiňují vznik ostře 

zaříznutých kaňonovitých údolí. Jílovité a siltové břidlice spolu s tufitickými břidlicemi jsou 

naopak nejméně odolnými souvrstvími a jsou skalním podkladem v údolích a depresích. Z 

geotechnického hlediska rozlišujeme horninové prostředí podle litologického složení hornin 

- jílovité a siltové břidlice jsou nejméně odolným souvrstvím, hluboce zvětrávají a rozpadají se 

ve střípky s výplní jílů nebo až v pestrobarevné jíly a hlíny se střípkovitými úlomky hornin. 
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- drobové a písčité břidlice jsou deskovitě až lavicovitě vrstevnaté úlomkovitě až kusovitě 

rozpadavé s polohami siltových střípkovitě rozpadavých břidlic. Horniny jsou vůči zvětrání 

odolné a zvětrávají, s výjimkou tektonických poruch, do malých hloubek. 

- vápnité břidlice jsou destičkovitě až deskovitě vrstevnaté, hustě rozpukané s nerovnými 

vrstevními plochami. Zvětrávají do nevelkých hloubek a rozpadají se v úlomky s výplní 

písčitých hlín 

- křemence jsou deskovitě vrstevnaté hustě rozpukané a jsou neodolnějším souvrstvím a proto v 

terénu tvoří morfologicky patrné vyvýšeniny. 

- vápence jsou deskovitě až lavicovitě vrstevnaté s vložkami vápnitých břidlic, jsou hustě 

rozpukané, podél puklin zkrasovatělé 

Horniny svrchního ordoviku a spodního siluru jsou prostoupeny tělesy diabasů doprovázených 

tufy a tufitickými břidlicemi. Diabasové horniny nepravidelně a hluboce zvětrávají, takže jsou 

dokumentovány od pevných nezvětralých hornin s kulovitou odlučností až k jílovitě až 

hlinitopísčitě rozloženým horninám. 

Veškeré paleozoické sedimenty jsou postiženy intenzivním fosilním zvětráním, kdy jsou 

zvětráním postiženy především méně odolné břidlice, které mohou být místy silně kaolinicky 

zvětrány až do hloubek kolem deseti metrů v šedé až červené jíly. 

Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv je v zájmovém území budován fluviálními holocenními a terasovými 

sedimenty, deluviálními, eolickými a antropogenními sedimenty. 

Fluviální holocenní sedimenty vyplňují ostře zaříznuté údolí Berounky a jejich přítoků a jsou 

zastoupeny hlinitopísčitými sedimenty s bahnitými polohami a štěrky vyplňující údolní dna 

vodotečí. 

Podél toku řeky v několika úrovních vykreslujících vývoj údolí jsou vyšší terasové stupně 

budované písčitými štěrky a štěrkopísky. 

Deluviální sedimenty vznikly rozložením zvětralinového pláště hornin skalního podkladu a 

překrývají o nevelké mocnosti přilehlé svahy údolĺ řeky. Jedná se většinou o jílovitopísčité a 

jílovité zeminy s úlomky matečných hornin. Jejich mocnost nebude větší než 1 – 3m 

Eolické sedimenty se vyskytují v nevelkém rozšíření mimo vlastní trasu na náhorních plošinách 

v širším okolí zájmového území ve vývoji sprašových hlín a spraší 

Navážky se vyskytují (pomineme-li tělesa stávajících železničních tratí) prakticky pouze v 

místech, kde trať prochází územím železničních stanic a v okolí stávajících umělých staveb. 

Charakter navážek je velmi různorodý — hlinité a písčité materiály s případnou příměsí štěrku, 

stavebního odpadu, škvára, apod. 

Tektonika a seismická aktivita 

Území se rozkládá ve střední části barrandienského synklinoria tvořeném zvrásněnými 

ordovickými, silurskými a devonskými horninami, doprovázených vulkanickou diabasovou 

činností. Paleozoické sedimenty mají generelní směr SV - Ji a jsou detailně provrásněné. Ve 

střední části v oblasti devonsko silurské byly rozlišeny jednotlivé synklinální a antiklinální 

pruhy. Spolu s vrásněním ve střední části synklinoria došlo na rozhraní devonu a siluru ke 

vzniku vrásových přesmyků, při kterých došlo k přesunutí siluru přes devonské vápence. Celý 

prvohorní komplex je porušen podélnými a příčnými dislokacemi ve směru kolmém na 

generelní směr uložení hornin a vrásových přesmyků. 

Ve smyslu ČSN 73 0036 nepatří zájmové území do seismických oblastí, není proto nutné 

uvažovat účinky zemětřesení. 
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Hydrogeologické poměry 

V horninách předkvarterního podkladu je vytvořen puklinový systém místy až puklinově 

průlinový kolektor podzemní vody, který však má zvýšenou propustnost pouze v přípovrchové 

zóně intenzivně rozvolněných hornin. Propustnost je značně proměnlivá a závisí na druhu 

horniny, střídání břidličných hornin s drobami a křemenci, jejich stupni rozpukání a rozevření 

puklin. Puklinové vody ve vápencích mají charakter vod krasových. 

V kvarterních sedimentech je vyvinut průlinový kolektor podzemnĺ vody. Jedná se o vody 

vázané převážně na fluviální sedimenty, a to sedimenty písčitých a štěrkovitých teras Berounky 

a jejích přítoků a holocenních náplavů. Podzemní vody vázané na fluviální sedimenty lze 

rozdělit na 

- obzory komunikující s hladinou vody ve vodotečích 

- obzory bez přímé souvislosti s povrchovými toky. 

Vyšší terasové stupně jsou pouhými denudačními zbytky se samostatnými zvodněními o 

malých vydatnostech s přímou závislostí na atmosférických srážkách a jsou odvodňovány 

svahovými prameny spolu s deluviálními sedimenty a rozvolněným povrchem skalního 

podkladu. 

Obzory podzemních vod vázaných na fluviální sedimenty údolních náplavů komunikují s 

vodami v jednotlivých vodotečích v přímé závislosti na litologickém složení náplavů a jejich 

mocnosti. 

Hydrotechnické poměry 

Stavba se nachází v povodí řeky Berounky. Od začátku trasy, železniční stanice Karlštejn, po 

město Beroun vede železniční trať podél pravého břehu Berounky Trasa kříží četné pravobřežní 

přítoky obou řek. Jedná se o potoky, občasné vodoteče nebo terénní deprese, ve kterých za 

intenzivních dešťů dochází k soustředěnému odtoku vod. Dále ve dvou případech je pod tratí 

převáděna dešťová voda z kanalizace ze zastavěného území. 

ČHMÚ pobočka Praha stanovil pro potoky n – leté průtoky. Pro občasné vodoteče byly 

vyhodnoceny odtoky stoleté vody Q100 podle dvou hydrologických metod - podle Čerkašina a 

Hrádka. Stanovení odtoku vychází z posouzení povodí, jeho velikosti, charakteru povrchu, 

zástavby, podélného sklonu a geomorfologie. 

Jsou posouzeny mosty a propustky, u kterých jsou řešeny změny nebo stavební úpravy jejich 

konstrukce. V úseku Karlštejn – Beroun je celkem o 19 posuzovaných profilů. V místech, kde 

se jedná o převedení vody z kanalizace, je návrhový průtok stanoven z kapacitního množství 

vody, které pojme průtočný profil kanalizace, a z velikosti kanalizačního okrsku stokou 

odvodňovaného. 

Navržené mosty a propustky jsou posouzeny podle ČSN 736201 - Projektování mostních 

objektů na návrhový průtok vody Q100 a na kontrolní návrhový průtok, který v daných 

případech činí 1,50xQ100. 

C.I.3.  Flóra a fauna 

Flóra 

Ve vegetačním období let 2016–2018 a na jaře roku 2019 byl v území prováděn botanický 

průzkum (Adam, 2019). Využíváno bylo snímkování lokalit s navrženými sanacemi skalních 

svahů pomocí dronu. 

V rámci svých průzkumů rozdělil Adam (2019) železnici na dva úseky: 

1. Beroun – Srbsko (km 37,565 – km 33,4) 
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2. Srbsko – Karlštejn (km 33,4 – km 30,604) 

 

Dále byly vylišeny lokality sanací skalních svahů: 

km 36,8-km 36,9 lokalita sanace skal č. 19  

km 36,55-km 36,65 lokalita sanace skal č. 18  

km 36,43-km 36,55 lokalita sanace skal č. 17  

km 36,28-km 36,375 lokalita sanace skal č. 16  

km 36,12-km 36,25 lokalita sanace skal č. 15  

km 35,94-36,08 lokalita sanace skal č. 14  

km 35,29-km 35,5 lokalita sanace skal č. 13 

km 35,29- km 35,33 lokalita sanace skal č. 13a 

km 34,85-km 35,0 lokalita sanace skal č. 12  

km 34,63-km 34,66 lokalita sanace skal č. 11  

km 34,46-km 34,54 lokalita sanace skal č. 10  

km 33,87-km 33,9 lokalita sanace skal č. 9  

km 34,02-km 34,06 lokalita sanace skal č. 9a 

km 33,75-km 33,82 lokalita sanace skal č. 8  

km 33,58-km 33,64 lokalita sanace skal č. 7  

km 32,35-km 32,6 lokalita sanace skal č. 6  

km 31,6-km 31,8 lokalita sanace skal č. 5  

km 31,2-km 31,6 lokalita sanace skal č. 4 

 

V roce 2020 proběhla aktualizace botanického průzkumu. Území bylo navštíveno 10., 11. a 12. 

5. a 16. – 17. 6. 2020. V rámci tohoto průzkumu došlo ke spojení obou uvedených úseků 

železnice. Zjišťována byla vegetace přímo v území záměru (dvoukolejné železniční těleso) a ve 

vazbě na skalní svahy. Průzkum byl prováděn pochůzkou. Pořizován byl soupis 

zaznamenaných druhů. Pro jednotlivé lokality sanací skalních svahů byly prováděny poznámky 

jednotlivě. Pomocí dalekohledu byl zjišťován výskyt cílových, zvláště chráněných druhů. 

Vybrané lokality (Vanovické a Tetínské skály) byly navštíveny i v horních partiích. 

Zaznamenávány byly přítomné druhy, v případě složitější determinace byl použit Klíč ke 

květeně ČR (Kaplan 2019). Prověřován byl výskyt zvláště chráněných, ohrožených a invazních 

druhů. Doplněny byly údaje z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Využity byly 

informace o přítomnosti přírodních či přírodě blízkých biotopů (mapy.nature.cz). Mapování 

biotopů v území proběhlo v letech 2001, 2002 a 2003, aktualizace v letech 2013 a 2014. 

Názvosloví respektuje Danihelku et al. (2012), názvosloví biotopů vychází z Chytrého et al. 

(2010). 

 

Posuzovaný úsek železniční trati začíná na západním okraji žst. Karlštejn. Prochází podél 

průmyslových areálů a pokračuje podél Vanovických skal a Tomáškova lomu. Za 

Tomáškovým lomem železnici doprovází skalní výchozy zahrnuté do NPR Koda. Dál železnice 

míjí osídlení Kody a Srbska.  Severně od Srbska prochází podél činného lomu na kámen a 

podél přírodní rezervace Tetínské skály se stáčí k západu a míří na Beroun. Nejvýznamnější je 
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v území vegetace skalních výchozů. Konec záměru je situován v nivě Berounky východně od 

Berouna. 

 

Biotopy 

V dotčeném území byla v rámci mapování biotopů v ČR a jejich aktualizací zjištěna celá řada 

přírodních či přírodě blízkých biotopů. V toku Berounky lze zaznamenat makrofytní vegetaci 

vodních toků (V4A), břehy doprovází fragmenty vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů 

(K2.1). Luční porosty jsou řazeny k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1). 

Na skalní výchozy Vanovických skal jsou vázány pěchavové trávníky (T3.2) a skalní vegetace 

s kostřavou sivou (Festuca pallens) (T3.1), resp. jejich mozaiky, na hlubších půdách jsou 

vyvinuty širokolisté suché trávníky (T3.4D). Místy jsou vytvořeny rozsáhlejší porosty 

vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3). Zčásti jsou plochy degradovány nálety 

pionýrských dřevin (X12A). 

V okolí Tomáškova lomu dominují nálety pionýrských dřevin (X12A). Zmínit lze také výsadbu 

lesních kultur s nepůvodními jehličnatými dřevinami (X9A). V okolí Císařské rokle se 

rozkládají porosty hercynských dubohabřin (L3.1), na výchozy skal jsou opět vázány 

pěchavové trávníky (T3.2), resp. štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1). 

Také svahy severně od žst. Srbsko pokrývají porosty hercynských dubohabřin (L3.1), na 

výchozy skal je zde vázáno několik fragmentů skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca 

pallens)(T3.1). 

Severně od činného lomu porůstají svahy porosty lesních kultur s nepůvodními listnatými 

dřevinami (X9B), konkr. se zde šíří trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

Následuje PR Tetínské skály s porosty hercynských dubohabřin (L3.1) a mohutnými výchozy 

skal se štěrbinovou vegetací vápnitých skal a drolin (S1.1), porosty pěchavových trávníků 

(T3.2), skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)(T3.1) a širokolistých suchých 

trávníků (T3.4D), příp. vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), případně jejich 

mozaikou. Zastoupeny jsou také porosty suťových lesů (L4). 

Mezi PR Tetínské skály a Berounem doprovázejí železnici nálety pionýrských dřevin (X12B) a 

ruderální bylinná vegetace mimo sídla (X7B) (mapy.nature.cz). 

 

Vlastní plochy kolejiště jsou silně ovlivňovány pravidelnou aplikací herbicidních prostředků. 

Ve volné krajině jsou většinou vegetace prosté. Stejně tak plochy většiny nádraží a zastávek. 

V okolí železniční stanice Karlštejn pak zejména v jarním období dominují jarní efemeroidy a 

efeméry, rostliny s krátkým životním cyklem, které často vytváří rozsáhlé populace. Jedná se 

např. o osívku jarní (Erophila verna), rožce (Cerastium sp.), kozlíček polní (Valerianella 

locusta), pumpavu obecnou (Erodium cicutarium), violku rolní (Viola arvensis), pomněnku 

rolní (Myosotis arvensis), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), plevel okoličnatý (Holosteum 

umbellatum). Rozsáhlé porosty zde tvoří lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). 

Z dalších druhů lze jmenovat sveřep střešní a jalový (Bromus tectorum, B. sterilis), mrkev 

obecnou (Daucus carota), rýt žlutý (Reseda lutea), starček obecný (Senecio vulgaris), úhorník 

mnohodílný (Descurainia sophia), turan roční (Erigeron annuus), řeřichu chlumní (Lepidium 

campestre), kakost holubičí (Geranium columbinum), šruchu zelnou (Portulaca oleracea), 

rosičku krvavou (Digitaria sanguinalis). 

Na těchto plochách se většinou jedná o jednoletou vegetaci polních plevelů a ruderálních 

stanovišť (Stellarietea mediae), as. Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae, as. Conyzo 

canadensis-Lactucetum serriolae. V těsném okolí železničního tělesa se uplatňuje zejména 
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ruderální bylinná vegetace, resp. náletové porosty dřevin. V okolí železnice často dominují 

druhy jako jsou vratič obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), 

komonice lékařská (Melilotus officinalis), lnice květel (Linaria vulgaris), merlík bílý 

(Chenopodium album), hadinec obecný (Echium vulgare), silenka širokolistá (Silene latifolia), 

hluchavka nachová (Lamium purpureum), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), bér sivý (Setaria 

pumila), mrkev obecná (Daucus carota), šedivka šedá (Berteroa incana), chrpa latnatá 

(Centaurea stoebe), čičorka pestrá (Securigera varia). Jedná se o suchomilnou ruderální 

vegetaci s dvouletými a vytrvalými druhy (Artemisietea vulgaris), as. Melilotetum albo-

officinalis, as. Berteroetum incanae, as. Poëtum humili-compressae a as. Tanaceto vulgaris-

Artemisietum vulgaris. 

V návaznosti na břehové porosty Berounky a na náspu směrem k Berounce převažují 

vlhkomilnější druhy. Rozsáhlé porosty např. vytváří bršlice kozí noha (Aegopodium 

podagraria). V podrostu dřevin často také dominuje vlaštovičník větší (Chelidonium majus). 

Níže jsou uvedeny charakteristiky lokalit se sanacemi skal. 

 

 
Obr. č.4 Umístění lokalit sanací skalních svahů 

 

Lokalita 4 – drážní km 31,2 - 31,6 

Lokalita 4 zahrnuje tzv. Vanovické skály. Jedná se o lokalitu s výskytem včelníku rakouského 

(Dracocephalum austriacum). V rámci aktualizací mapování biotopů, při kterém došlo ke 
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zpřesnění výskytu jednotlivých biotopů v území, vč. skalních masívů, zde byly vylišeny jak 

samostatné plochy pěchavových trávníků (T3.2), tak skalní vegetace s kostřavou sivou 

(Festuca pallens) (T3.1) s minimální degradací, které představují regionálně nejkvalitnější 

porosty, tak jejich mozaiky, resp. mozaiky s nálety pionýrských dřevin (X12A). Část území 

pokrývají také souvislé porosty náletů pionýrských dřevin, resp. vysokých mezofilních a 

xerofilních křovin (K3). 

Celková rozloha T3.2 dle aktualizací činí 8150 m2 (původní mapování – 1846 m2). 

Celková rozloha T3.1 dle aktualizací činí 5869 m2 (původní mapování – 0 m2). 

Část T3.2, resp. T3.1 lze zaznamenat přímo ve skalních stěnách, na šikmo položených skalních 

teráskách či štěrbinách. Rozsáhlejší, kompaktní porosty se pak rozkládají na temenu a okrajích 

skal. Lokalita zahrnuje 6 skalních ostrožen. V podstatě rovnoměrně na všech skalních stěnách 

se vyskytuje lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), méně často hvozdík sivý (Dianthus 

gratianopolitanus), pouze velmi ojediněle lze zaznamenat lomikámen trsnatý (Saxifraga 

rosacea). 

Zaznamenáno zde bylo několik trsů lomikamene vždyživého, které po pádu ze stěny úspěšně 

rostou na okraji kolejiště. 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,8% 

Dianthus gratianopolitanus 0,4% 

Saxifraga rosacea  0,006% 

 

 
Obr. č. 5 Trsy lomikamene vždyživého v těsné blízkosti kolejiště (lokalita 4) 

Z dalších druhů byl zaznamenán např. čistec přímý (Stachys recta), záraza (Orobanche sp.), 

mateřídouška časná (Thymus praecox), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), chrpa chlumní 

(Centaurea triumfettii), třemdava bílá (Dictamnus albus), tařice skalní (Aurinia saxatilis), 
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koniklec luční (Pulsatilla pratensis). Šikmé terásky jsou hojně porostlé pěchavou vápnomilnou 

(Sesleria caerulea). 

Způsob sanací byl upraven. Na pěti ostrožnách ze šesti dojde k očištění skalní stěny 

s podmínkou, což znamená očištění ohraničené plochy od volných kamenů, uvolněných desek 

hornin a jejich úlomků pomocí ručního nářadí. Bez poškození by ve stěně měla zůstat většina 

drnů a travních porostů, které brání zasakování vody do subvertikálních spár. Na ostrožně 

s jeskyní Pavoučí nebude zasahováno, pouze ve spodních partiích bude odstraněna dřevinná 

vegetace. 

Označeny a před zahájením ochráněny budou plochy s výskyty včelníku rakouského, které 

budou ochráněny před zničením, sešlapem či jiným poškozením. 

Mezi jednotlivými ostrožnami budou umístěny lehké záchytné ploty. Ty budou situovány 

v úžlabinách s porosty náletů pionýrských dřevin. Dotčení zvláště chráněných druhů při jejich 

realizaci bude spíše okrajové. 

Mezi čtvrtou a pátou ostrožnou bude vytvořen akumulační prostor. Zde může dojít k dotčení 

několika trsů lomikamene vždyživého, resp. hvozdíku sivého rostoucích v těsné blízkosti paty 

svahu. 

Při navrženém řešení sanace lokality č. 4 v podstatě dojde pouze k mírnému ovlivnění 

stanovišť i zvláště chráněných druhů rostlin, neboť většina vegetace zde bude i nadále 

ponechána a k dalším sanačním opatření na základě jednání s pracovníky správy CHKO Český 

kras nedojde. Skalní stěna 5. ostrožny, která je od železnice vzdálena několik metrů a oddělena 

pásem náletových dřevin, nebude ovlivněna vůbec. Pouze před ní dojde k vytvoření 

akumulačního prostoru. 

 

 

 
Obr. č. 6 Návrh technického řešení sanace lokality č. 4. (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny 

s podmínkou, zelená síť – lehký záchytný plot, červená síť – vytvoření akumulačního prostoru, zelené 

plošky – výskyt včelníku rakouského) 
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Lokalita 5 – drážní km 31,6 - 31,8 

Lokalita 5 zahrnuje pokračování tzv. Vanovických skal směrem k Tomáškovu lomu. Skály zde 

poněkud ustupují a od železnice jsou odděleny pásem lísky obecné (Corylus avellana). Lokalita 

zahrnuje menší skalku ve východní části, následuje velký skalní masív. Na lokalitě se vyskytuje 

jak hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), tak lomikámen vždyživý (Saxifraga 

paniculata). Velmi ojediněle byl zaznamenán také lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea). 

Dále lze zaznamenat pěchavu vápnomilnou (Aurinia saxatilis), chrpu chlumní (Centaurea 

triumfettii), třemdavu bílou (Dictamus albus), jalovec obecný (Juniperus communis). 

 

Lomikámen vždyživý roste hojně na hranách skály a teráskách prakticky po celé ploše, výskyt 

hvozdíku sivého je ojedinělý, stejně jako lomikamene trsnatého. 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,6% 

Dianthus gratianopolitanus 0,2% 

Saxifraga rosacea  0,03% 

 

Šikmé plochy skal, skalní terásky a štěrbiny zaujímá vegetace pěchavových trávníků (T3.2). 

Jedná se o reprezentativní vegetaci, s minimálními degradacemi. 

Celková rozloha T3.2 dle aktualizací činí 7647 m2 (původní mapování – 1433 m2). 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků. 

Stanoveny zde byly plochy úplné ochrany výskytu zvláště chráněných rostlin, které budou před 

začátkem prací ochráněny. Jedná se zhruba o 10 % rozlohy plochy skalních stěn. Je třeba si 

uvědomit, že kompaktní porosty pěchavových trávníků jsou vytvořeny také na temenu skalního 

masívu, kam již zasahováno nebude. V rámci sanací dojde k ovlivnění cca 6 000 m2 kolmých 

skalních stěn. 

Dále dojde na čtyřech místech k odbourání nestabilních hornin, realizaci lehkého záchytného 

plotu v horní části lokality, výstavbě pevné zábrany mezi kolejištěm a úpatím skal o výšce 2–3 

m a délce 200 m a k překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí. 

Na základě jednání se správou CHKO Český kras dne 10. 7. 2018 bylo stanoveno, že na 

lokalitě 5 dojde k posunu dolního okraje rozsahu čištění výše do svahu vzhledem k navržené 

ochraně pevné zábrany v patě svahu. 
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Obr.č. 7 Návrh technického řešení sanace lokality č. 5. (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, zelená síť v horní části – lehký záchytný plot, červená síť – 

pevná zábrana, zelené plošky v ploše skal – výskyt zvláště chráněných rostlin, modrá síť – překrytí skalní 

stěny ocelovou sítí, fialová šrafa – odbourání nestabilních hornin) 

 

Lokalita 6 – drážní km 32,35 - 32,6 

Lokalita 6 je budována několika dílčími skalními výchozy kóty Brdlák. Ve střední části lokality 

se nachází skalní výchoz se sanacemi skal, které zde byly provedeny v minulosti, konkr. 

odstřely a výplně betonovými plombami. Ve stráni svahu je vybudována také záchytná zeď.  

Na západním okraji lokality vystupuje mohutný skalní výchoz s vegetací pěchavových trávníků 

(T3.2). Na skalách se hojně vyskytuje lomikámen vždyživý, nižší zastoupení má hvozdík sivý. 

Směrem k východnímu okraji převažují náletové dřeviny, zejména líska obecný (Corylus 

avellana). Část lokality je zastíněnější. Lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) často 

sestupuje až k úpatí skal, jeho trsy byly zjištěny v suťovém kuželu. Zde se jedná o rostliny, 

které by bylo teoreticky možné před začátkem stavebních prací transferovat na místa 

nezasažená stavbou. Ojediněle se zde vyskytuje také hvozdík sivý (Dianthus 

gratianopolitanus). 

Z dalších druhů rostlin lze zaznamenat úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), šalvěj luční 

(Salvia pratensis), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), sesel sivý (Seseli osseum), 

tařici skalní (Aurinia saxatilis), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), lilii zlatohlavou 

(Lilium martagon). 

 

Relativní pokryvnosti cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,9% 

Dianthus gratianopolitanus 0,02% 

 

Svahům v lokalitě dominují náletové dřevin (X12A), pouze ve vazbě na západní výchoz 

mohutné skály byly zjištěny pěchavové trávníky (T3.2), které pokračují ve vazbě na skalní 

výchozy již mimo zájmové území. 

Lze odhadnout, že sanacemi zde bude ovlivněno cca 1390 m2 skalních stěn. 

Navrženo je zde vytvoření pevné zábrany podél železniční trati o výšce 2–3 m a délce 130 m. 

Navržena je také dynamická zábrana v délce 50 m. Skalní stěny budou překryty ocelovou 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                50 

 

dvouzákrutovou sítí, vyjma výchozu skalního masívu v západní části lokality. Zde je navrženo 

pouze očištění skalní stěny od veškeré vegetace, vyjma vytyčených ploch úplné ochrany 

výskytu zvláště chráněných rostlin. Na temeni skály je pak navržena realizace těžkého 

záchytného plotu. 

Vymezeno bylo 7 ploch úplné ochrany výskytu zvláště chráněných rostlin. Část z nich však 

bude zakryta ocelovou sítí. V tomto případě může být zajímavé srovnání vývoje cílových 

společenstev po zakrytí ocelovými sítěmi. 

 

 

 

 
Obr.č. 8 Návrh technického řešení sanace lokality č. 6. (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, červená síť dole – pevná zábrana, červená síť nahoře – těžký 

záchytný plot, zelené plošky v ploše skal – výskyt zvláště chráněných rostlin, modrá síť – překrytí skalní 

stěny ocelovou sítí, azurová síť – dynamická bariéra) 
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Lokalita 7 – drážní km 33,58 - 33,64 

Jedná se o nízký skalní zářez výšky cca 12 m. Hojně je zde zastoupen rozchodník bílý (Sedum 

album), dále se vyskytuje strdivka sedmihradská (Melica transsylvanica), čičorka pestrá 

(Securigera varia), česnek žlutý (Allium flavum) či pamětník rolní (Acinos arvenis). Ze zvláště 

chráněných druhů lze na okraji skal zaznamenat dřín jarní (Cornus mas). 

Na skalní výchoz je vázána skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) nižšího regionálního 

hodnocení o rozloze 247 m2 (mapování biotopů 2500 m2). 

Plocha ovlivněné skalní stěny bude cca 450 m2. 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace a následné překrytí ocelovou 

dvouzákrutovou sítí. 

 

 
Obr.č. 9 Návrh technického řešení sanace lokality č. 7. (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá síť – překrytí skalní stěny ocelovou sítí) 

 

Lokalita 8 – drážní km 33,75 - 33,82 

Lokalitu 8 tvoří skalní zářez o výšce do 20 m. Většina plochy skalní stěny je vegetace prostá. 

Ve vyšších partiích je poměrně hojně zastoupena tařice skalní (Aurinia saxatilis), dále 

rozchodník bílý (Sedum album), šalvěj luční (Salvia pratensis), pryšec chvojka (Euphorbia 

cyparissias) a divizna knotovitá (Verbascum lychnitis). V pásu křovin lze zaznamenat dřín jarní 

(Cornus mas). 

Vymapován zde byl biotop skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) o rozloze 233 m2 

(mapování biotopů 450 m2). 

Ovlivněna bude skalní stěna o rozloze cca 400 m2. 

Na většině skalní stěny dojde k jejímu očištění od veškeré vegetace, zvětralin a horninových 

úlomků. Bez očištění budou ponechány 4 plochy úplné ochrany výskytu chráněných druhů 

rostlin. Horní partie skály budou, vč. částí ploch úplné ochrany výskytu ZCHD rostlin budou 

překryty ocelovou dvouzákrutovou sítí. 
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Obr.č. 10 Návrh technického řešení sanace lokality č. 8. (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá síť – překrytí skalní stěny ocelovou sítí, zelené plochy – 

úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin) 

 

Lokalita 9 – drážní km 33,87 - 33,9 

Jde o menší jednostranný skalní zářez o výšce do 12 m. Na jižním okraji výchozu je situován 

velký portál do jeskyně. Jedná se o skálu, jejíž většina stěny je opět vegetace prostá. Převažuje 

zde rozchodník bílý (Sedum album), vyskytuje se tařice skalní (Aurinia saxatilis) a divizna 

knotovitá (Verbascum lychnitis). Vzácně byla pozorována chrpa chlumní (Centaurea 

triumfettii). 

Na skalní výchoz je vázána skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) o rozloze 216 m2 

(mapování biotopů – 0). Plocha ošetřené skalní stěny činí cca 350 m2. 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, vyjma 

vymezené plochy úplné ochrany výskytu chráněných druhů. Horní partie skalního bloku budou 

překryty dvouzákrutovou ocelovou sítí. Navržen je také lehký záchytný plot výšky minimálně 

1,8 m a délky 20 m. 

 
Obr.č. 11 Návrh technického řešení sanace lokality č. 9. (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá síť – překrytí skalní stěny ocelovou sítí, zelené plochy – 

úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin, zelená síť – lehký záchytný plot) 
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Lokalita 9a – drážní km 34,02 – 34,06 

Tato lokalita byla přiřazena dodatečně, neboť se jedná o svah s potenciálem ohrožení 

železničního provozu. Jde o jednostranný antropogenní zářez v těsné blízkosti Kruhového 

lomu. Na skále byla vyznačena skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) o rozloze 99 m2 

(mapování biotopů – 0). Mj. se zde vyskytuje kakost krvavý (Geranium sanguineum). Většina 

plochy skály je vegetace prostá, v horních partiích a úžlabině je vyvinuta výše uvedená 

vegetace. Plocha skalní stěny činí cca 450 m2. 

Navrženo je kotvení nestabilních hornin a očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a 

horninových úlomků. 

 

 
Obr.č. 12 Návrh technického řešení sanace lokality č. 9a (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, růžová šrafa – odbourání nestabilních hornin) 

 

Lokalita 10 – drážní km 34,46 - 34,54 

Jde o téměř 100 m dlouhý antropogenní zářez výšky až 20 m. Na skalní stěně se nachází 

rozsáhlé plochy bez vegetace. Ta je vázána zejména na terásky a štěrbiny zhruba od poloviny 

výšky skály. Roztroušeně se zde vyskytuje lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), hojně byla 

zaznamenána tařice skalní (Aurinia saxatilis), rozchodník bílý (Sedum album), netřesk 

výběžkatý (Jovibarba globifera). Při okrajích jsou zastoupeny vlaštovičník větší (Chelidonium 

majus), kakost smrdutý (Geranium robertianum) a břečťan popínavý (Hedera helix). 

Vegetace vázaná na skalní výchozy zde nebyla v rámci mapování biotopů ČR a jejich 

aktualizací zaznačena. 

Plocha skalní stěny činí cca 1000 m2. 

Skalní stěna bude očištěna od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, vyjma 

vymezených ploch úplné ochrany výskytu chráněných rostlin. Těch bylo vyznačeno 9, 

v místech s výskytem lomikamene trsnatého. Horní partie skály a středová spára budou 

překryty ocelovou dvouzákrutovou sítí. 
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Obr.č. 13 Návrh technického řešení sanace lokality č. 10 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá síť – překrytí skalní stěny ocelovou sítí, zelené plochy – 

úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin) 

 

Lokalita 11 – drážní km 34,63 - 34,66 

Lokalita 11 představuje jednostranný antropogenní zářez výšky až 30 m se zcela svislými 

stěnami. Značné plochy stěny jsou zcela bez vegetace, pouze v západní části se rozkládají 

šikmo ložené terásky s hojným výskytem lomikamene trsnatého a vždyživého (Saxifraga 

rosacea, S. paniculata), hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus), tařice skalní (Aurinia 

saxatilis) a chrpy chlumní (Centaurea triumfettii). Z dalších druhů byla zaznamenána např. 

locika vytrvalá (Lactuca perennis), porosty pěchavy vápnomilné (Sesleria caerulea), sesel sivý 

(Seseli osseum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), dřín jarní (Cornus mas). 

V rámci mapování biotopů zde byla zaznamenána štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 

(S1.1) v mozaice s porosty hercynských dubohabřin. 

Celková plocha skalní stěny činí cca 1100 m2. 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků (vyjma 

ploch úplné ochrany) a odbourání jednoho nestabilního bloku. 

Vymezeny byly dvě plochy úplné ochrany výskytu zvláště chráněných druhů. 
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Obr.č. 14 Návrh technického řešení sanace lokality č. 11 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, růžová šrafa – odbourání nestabilních hornin, zelené plochy – 

úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin) 

 

Lokalita 12 – drážní km 34,85 - 35,0 

Jedná se o jednostranný antropogenní zářez o výšce téměř 30 m. Ve stěně se hojně vyskytuje 

lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), častý je také výskyt tařice skalní (Aurinia saxatilis) a 

rozchodníku bílého (Sedum album). Mezi skalním masivem a železnicí roste pás křovin. 

Západní část je lezecky využívána. 

 

Relativní pokryvnost cílového druhu byla na této lokalitě spočítána na základě fotoplánu a jsou 

vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga rosacea  1,5% 

 

V rámci mapování biotopů zde byla zaznamenána štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 

(S1.1) v mozaice s porosty hercynských dubohabřin. 

Celková plocha skalní stěny činí cca 3600 m2. 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků ve 

východní části lokality, odbourání jednoho nestabilního bloku při západním okraji. Horní 

polovina skály bude překryta ocelovou dvouzákrutovou sítí. Na lokalitě byla vymezena zóna 

výskytu chráněných rostlin. Při síťování v místech s jejich výskytem je vyžadována opatrnost 

zajišťující neporušenost chráněných druhů. 

V západní části je navržena stavba těžkého záchytného plotu v délce 20 m a výšce 1,8 m. 

Odbourány budou dva nestabilní bloky hornin při západním okraji, také zde dojde k překrytí 

svahu lanovými panely. 

Mezi skalou a železnicí bude vytvořena pevná zábrana v délce 140 m a minimální výšce 3 m, 

díky které nebude muset být očištěna skalní stěna do výšky 10-15 m s výskytem lomikamene 

trsnatého. Další trsy lomikamene v horní polovině skály nebudou odstraněny, pouze dojde 

k jejich překrytí sítí. 
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Obr.č. 15 Výskyt lomikamene trsnatého na lokalitě 12 (Easy map drone mapping, 2019) 

 

 
Obr.č. 16 Návrh technického řešení sanace lokality č. 12 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, růžová šrafa – odbourání nestabilních hornin, modrá – překrytí 

skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, zelené plochy – úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin, zelená 

čára – zóna výskytu chráněných rostlin, červená – těžký záchytný plot, červená ve spodní části lokality – 

pevná zábrana) 

 

Lokalita 13 – drážní km 35,29 - 35,5 

Lokalita 13a – drážní km 35,29 - 35,33 

Jde o oboustranný zářez rozdělený na část pravostrannou (13a) a levostrannou (13). 

Levostranný zářez je výšky do 15 m, pravostranný do 10 m. 
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Levostranný zářez je téměř bez vegetace a bez výskytu ZCHD. 

V pravostranném zářezu se hojně vyskytuje lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), 

zastoupeny jsou také locika vytrvalá (Lactuca perennis) a rozchodník bílý (Sedum album). 

Ovlivněno bude cca 1000 m2 skalní stěny. 

V rámci aktualizací mapování biotopů bylo území přiřazeno k porostům hercynských 

dubohabřin rozkládajících se na svazích nad železnicí. Skalní výchozy jsou tu nízké a 

zastíněné. 

V podstatě celá skalní stěna bude očištěna od veškeré vegetace, zvětralin a horninových 

úlomků, vyjma ploch úplné ochrany ZCHD rostlin, následně bude překryta ocelovou 

dvouzákrutovou sítí. Doplněny a opraveny budou na několika místech obkladní zídky. 

V blízkosti nadjezdu bude realizován lehký záchytný plot v délce 20 m a výšce minimálně 1,8 

m. 

 

 

 

 
Obr.č. 17 Návrh technického řešení sanace lokality č. 13 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá – překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, 

zelené plochy – úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin, azurová – oprava a doplnění obkladních zídek, zelená 

síť – lehký záchytný plot) 
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Obr.č. 18 Návrh technického řešení sanace lokality č. 13a (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od 

veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá – překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou 

sítí, azurová – oprava a doplnění obkladních zídek) 

 

Lokalita 14 – drážní km 35,94 -36,08 

Tato lokalita představuje postupně se zvyšující jednostranný, antropogenní odřez, který 

v nejvyšších partiích dosahuje výšky až 25 m. 

Na lokalitě se vyskytuje bohatá populace lomikamene trsnatého (Saxifraga rosacea), 

roztroušeně se vyskytuje také lomikámen vždyživý (S. paniculata) a hvozdík sivý (Dianthus 

gratianopolitanus). 

 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,06% 

Dianthus gratianopolitanus 0,005% 

Saxifraga rosacea  5,9% 

 

Z dalších druhů lze uvést česnek šerý (Allium senescens), sesel sivý (Seseli osseum), rožec rolní 

(Cerastium arvense). Západní část skalního masívu zahrnuje mozaiku pěchavových trávníků 

(T2.3) a skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) s bohatým výskytem lomikamene trsnatého. 

Ten však porůstá také např. patky stožárů trakčního vedení. 

Celkově bude ovlivněno cca 1400 m2 skalní stěny. 

Plocha skalní stěny vyjma vymezených ploch úplné ochrany bude očištěna od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků. Východní část lokality bude překryta ocelovou 

dvouzákrutovou sítí. V horních partiích a na šikmé plošině západního okraje budou 

vybudovány lehké záchytné ploty v délce cca 130 m a minimální výšce 1,8 m. Odbourány 

budou 2 nestabilní bloky. 
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Obr.č. 19 Porosty lomikamene trsnatého na patce stožáru trakčního vedení 

 

 

 
Obr.č. 20 Návrh technického řešení sanace lokality č. 14 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá – překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, 

zelené plochy – úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin, zelená síť – lehký záchytný plot, fialová šrafa – 

odbourání nestabilních bloků) 
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Lokalita 15 – drážní km 36,12 - 36,25 

Lokalita 15 je tvořena skalní stěnou vápenců devonského stáří, v nejvyšších partiích dosahující 

výšky až 30 m nad úroveň kolejiště. Poslední třetinu výšky svahu zaujímá strmý svah, který je 

zcela zatravněn. 

Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem lomikamene trsnatého i vždyživého (Saxifraga 

rosacea, S. paniculata) a hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus). Spodní partie porůstá 

svída krvavá (Cornus sanguinea). 

 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   2,1% 

Dianthus gratianopolitanus 0,8% 

Saxifraga rosacea  3,9% 

Jedná se o mozaiku pěchavových trávníků (T3.2), skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), 

suchých širokolistých trávníků (T3.4D), vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a 

štěrbinové vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1). 

Celková plocha skalní stěny s navrženými opatřeními je cca 1400 m2. 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, vyjma 

vymezené plochy ochrany ZCHD rostlin. Ve východní části je horní partie ostrohu navržena 

k překrytí ocelovou dvouzákrutovou sítí, se selektivním čištěním s ohledem na ZCHD rostlin. 

V západní části je navrženo kotvení nestabilních hornin. Podél úpatí skály bude vybudována 

pevná zábrana v délce cca 170 m. Její minimální výška je navržena 2,5 m. 
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Obr.č. 21 Návrh technického řešení sanace lokality č. 15 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá – překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, 

zelené plochy – úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin, červená – pevná zábrana) 

 

Lokalita 16 – drážní km 36,28 - 36,375 

Jedná se o jednostranný antropogenní zářez dosahující výšky 40-50 m nad úroveň trati. Na 

vrcholu je situováno Hradiště a zbytky hradu Tetín. 

Ve vazbě na skálu se vyskytují bohaté populace lomikamene trsnatého, vždyživého (Saxifraga 

rosacea, S. paniculata) i hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus). Z dalších druhů 

vytváří bohaté populace violka trojbarevná (Viola tricolor). 

 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,9% 

Dianthus gratianopolitanus 0,4% 

Saxifraga rosacea  1,7% 

 

Během jednání bylo dohodnuto, že čištění skalní stěny v místech stanovišť 2 a 3 bude 

s podmínkou, tzn. že budou vysbírány uvolněné kameny a bloky a nebude zasahováno do 

vegetace ve skalních stěnách a svazích. 

Celkově bude ovlivněno cca 1100 m2 skalních stěn. 

V rámci aktualizací mapování biotopů zde byla vymapována štěrbinová vegetace vápnitých 

skal a drolin (S1.1) o rozloze 2257 m2, na kterou v místech s hlubší půdou navazují širokolisté 

suché trávníky (T3.4D). 

Další části skalní stěny jsou navrženy k očištění od veškeré vegetace, zvětralin a horninových 

úlomků. Navrženo je odbourání jednoho nestabilního bloku, kotvení oddělených či potenciálně 

nestabilních bloků. Vybudován bude těžký záchytný plot v délce cca 80 m a výšky 1,8 m. 

Vymezeny byly dvě plochy úplné ochrany výskytu zvláště chráněných rostlin. 
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Obr.č. 22 Návrh technického řešení sanace lokality č. 16 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, resp. s podmínkou, zelené plochy – úplná ochrana výskytu 

ZCHD rostlin, červená – těžký záchytný plot, fialově – odbourání nestabilního bloku) 

Lokalita 17 – drážní km 36,43 - 36,55 

Lokalitu 17 tvoří přírodní skalní stěna, která je možná až na 2/3 své plochy antropogenně 

upravena. Téměř svislý skalní stupeň dosahuje výšky až 50 m. 

Opět jsou hojně zastoupeny lomikámen trsnatý a vždyživý (Saxifraga rosacea, S. paniculata) a 

hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Z dalších lze jmenovat silenku hajní (Silene 

nemoralis), violku trojbarevnou (Viola tricolor), kozlík ukrajinský (Valeriana stolonifera), 

tařici skalní (Aurinia saxatilis), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii). 

 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,3% 

Dianthus gratianopolitanus 0,2% 

Saxifraga rosacea  5,8% 

 

V rámci aktualizací mapování biotopů zde byly vymezeny mozaiky pěchavových trávníků 

(T3.2) a skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1). Na suťové kužely je vázán suťový les (L4). 

Jedná se o vyhraněné biotopy s minimálními degradacemi a vysokým regionálním významem. 

Rozloha biotopu T3.1 dle aktualizací činí 1030 + 1719 = 2749 m2 (mapování biotopů - T3.1 – 

300 + 30 + 125 = 455 m2). 

Rozloha biotopu T3.2 dle aktualizací činí 2865 + 258 = 3123 m2 (mapování biotopů – T3.2 – 

0). 

Povrch zasažené skály činí cca 5000 m2. 

V rámci sanací je navrženo očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových 

úlomků. V horních partiích byly vymezeny plochy, kde dojde pouze ke sběru uvolněných 

hornin a ponechání vegetačního pokryvu. Na několika místech je navrženo odbourání 

nestabilních hornin. Při východním okraji je navržen lehký ochranný plot v délce cca 12 m. 
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Vymezeny byly dvě plochy úplné ochrany výskytu ZCHD rostlin. Na základě jednání se 

zástupci správy CHKO Český kras byly vymezeny tři plochy čištění skalní stěny s podmínkou.  

 

 
Obr.č. 23 Návrh technického řešení sanace lokality č. 17 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, resp. s podmínkou, zelené plochy – úplná ochrana výskytu 

ZCHD rostlin, fialově – odbourání nestabilních bloků) 

 

Lokalita 18 – drážní km 36,55 - 36,65 

Tato skála představuje z větší části přirozený skalní výchoz, při patě upraven při stavbě trati. 

Celková výška se pohybuje okolo 50 m. Na teráskách jsou vyvinuty porosty pěchavových 

trávníků. Vyskytují se zde opět lomikámen trsnatý a vždyživý (Saxifraga rosacea, S. 

paniculata) a hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). 

 

Relativní pokryvnosti tří cílových druhů byly na této lokalitě spočítány na základě fotoplánu a 

jsou vztaženy k celé „vhodné (nezakryté keři)“ skály převedené do 2D (Adam, 2019). 

Saxifraga paniculata   0,2% 

Dianthus gratianopolitanus 0,2% 

Saxifraga rosacea  1,5% 

 

V rámci aktualizací mapování biotopů zde byla zaznamenána mozaika štěrbinová vegetace 

vápnitých skal a drolin (S1.1) o rozloze 2869 m2 a pěchavových trávníků (T3.2) o rozloze 1147 

m2. V původním mapování zde přírodní či přírodě blízké biotopy vymapovány nebyly. 

Ovlivněno bude cca 3500 m2 skalní stěny. 

Navrženo je očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, vyjma 

vymezených 11 ploch úplné ochrany výskytu ZCHD rostlin. Na bázi skalní stěny bude 

vybudována pevná zábrana v délce 130 m a výšce 3 m. V šesti případech dojde k ubourání 

nestabilních hornin. 
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Obr.č. 24 Návrh technického řešení sanace lokality č. 18 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, zelené plochy – úplná ochrana výskytu ZCHD rostlin, fialově – 

odbourání nestabilních bloků, červeně – pevná zábrana) 

 

Lokalita 19 – drážní km 36,8 - 36,9 

Jde o jednostranný zářez pod západním koncem obce Tetín o výšce cca 20 m. Zvláště chráněné 

druhy zde zaznamenány nebyly. Šikmo ukloněné plochy porůstá pěchava vápnomilná (Sesleria 

caerulea), vyskytuje se silenka hajní (Silene nemoralis), rozchodník bílý (Sedum album), 

komonice obecná (Melilotus officinalis) a sleziník červený (Asplenium trichomanes). V horní 

části již proběhlo síťování. 

Při aktualizacích mapování biotopů zde byl vymezen pěchavový trávník (T3.2) o rozloze 1050 

m2 (mapování biotopů – 0). Lokalita je obklopena porosty suťových lesů (L4). 

Rozloha skalní stěny činí cca 1500 m2. 

Navrženo je zde očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, 

odbourání nestabilního bloku v západní části, překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou 

sítí a překrytí svahu protierozním geosyntetikem. 

 

 
Obr.č. 25 Návrh technického řešení sanace lokality č. 19 (žlutě ohraničeno – očištění skalní stěny od veškeré 

vegetace, zvětralin a horninových úlomků, modrá – překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, 

fialová – odbourání nestabilních hornin, černé symboly – překrytí svahu proti erozním geosyntetikem) 
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Tab.č. 10 Soupis zaznamenaných druhů (názvosloví a status dle Danihelka et al. 2012; ohrožení dle Grulich 

(2012) – C1 – kriticky ohrožený taxon, C2 – silně ohrožený taxon, C3 – ohrožený taxon, C4a – vzácnější 

taxony vyžadující pozornost, ochrana dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění - §1 – kriticky 

ohrožený, §2 – silně ohrožený, §3 - ohrožený) 

 

Taxon Status Poznámka 

Acer campestre     

Acer negundo invazní, neofyt   

Acer platanoides     

Acer pseudoplatanus     

Acinos arvensis     

Adonis aestivalis naturalizovaný, archeofyt, C3 lokalita 4 

Aegopodium podagraria     

Agrimonia eupatoria     

Achillea millefolium agg.     

Alliaria petiolata     

Allium flavum C3 lokalita 7 

Allium oleraceum     

Allium senescens subsp. montanum C4a lokalita 9, 10, 11, 14 

Alnus glutinosa     

Alopecurus pratensis     

Amaranthus retroflexus invazní, neofyt   

Anagallis arvenis naturalizovaný, archeofyt   

Anemone nemorosa     

Anemone ranunculoides     

Anthericum ramosum C4a lokalita 4, 5 

Anthriscus sylvestris     

Anthyllis vulneraria     

Arabidopsis arenosa     

Arabidopsis thaliana     

Arabis hirsuta     

Arctium tomentosum naturalizovaný, archeofyt   

Arenaria serpyllifolia     

Armoracia rusticana naturalizovaný, archeofyt   

Arrhenatherum elatius invazní, archeofyt   

Artemisia campestris     

Artemisia vulgaris     

Asarum europaeum     

Asplenium ruta-muraria     

Asplenium trichomanes     

Atriplex patula naturalizovaný, archeofyt   

Atriplex sagittata invazní, archeofyt   

Aurinia saxatilis C4a, §3 lokalita 4, 5, 8-15, 14-17 

Ballota nigra naturalizovaný, archeofyt   
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Taxon Status Poznámka 

Barbarea vulgaris     

Bellis perennis     

Berberis vulgaris C4a lokalita 6 

Betula pendula     

Biscutella laevigata C3 lokalita 4, 5 

Brachypodium pinnatum     

Brachypodium sylvaticum     

Brassica napus z kultury   

Bromus benekenii     

Bromus erectus     

Bromus inermis     

Bromus sterilis naturalizovaný, archeofyt   

Bromus tectorum naturalizovaný, archeofyt   

Buglossoides purpurocaerulea C4a   

Bupleurum falcatum     

Calamagrostis epigejos     

Calystegia sepium     

Campanula patula     

Campanula persicifolia     

Campanula trachelium     

Capsella bursa-pastoris naturalizovaný, archeofyt   

Carduus acanthoides     

Carduus crispus     

Carduus nutans C4a lokalita 5 

Carpinus betulus     

Centaurea scabiosa     

Centaurea stoebe     

Centaurea triumfetti C3, §3 lokalita 4, 5, 11, 17 

Cerastium arvense     

Cerastium sp.     

Cichorium intybus naturalizovaný, archeofyt   

Cirsium arvense invazní, archeofyt   

Cirsium oleraceum     

Cirsium vulgare     

Clematis vitalba     

Clinipodium vulgare     

Conyza canadensis invazní, neofyt   

Cornus mas C4a, §3 lokalita 6-9, 11 

Cornus sanguinea     

Corydalis cava     

Corylus avellana     

Cotoneaster integerrimus C4a lokalita 11, 16, 18 
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Taxon Status Poznámka 

Crataegus sp.     

Crepis biennis     

Daucus carota     

Descurainia sophia naturalizovaný, archeofyt   

Dianthus gratianopolitanus C2r, §2 lokalita 4, 5, 15, 16, 17, 18 

Dictammus albus C3, §3 lokalita 4, 5 

Digitaria sanguinalis naturalizovaný, archeofyt   

Dracocephalum austriacum C1r, §1 lokalita 4 

Echinochloa crus-galli invazní, archeofyt   

Echinops sphaerocephalus invazní, neofyt   

Echium vulgare     

Elymus repens     

Epilobium sp.     

Epipactis atrorubens C3, §3 lokalita 6 

Equisetum arvense     

Erigeron annuus invazní, neofyt   

Erodium cicutarium naturalizovaný, archeofyt   

Erophila verna     

Eryngium campestre     

Erysimum durum     

Euonymus europaeus     

Euphorbia cyparissias     

Euphorbia lathyris příležitostný, neofyt   

Falcaria vulgaris     

Fallopia convolvulus naturalizovaný, archeofyt   

Festuca pallens C4a lokalita 7, 15, 16, 18 

Festuca rupicola     

Ficaria verna     

Filipendula ulmaria     

Fragaria moschata     

Fragaria vesca     

Fraxinus excelsior     

Galium album     

Galium aparine     

Galium glaucum C4a lokalita 4 

Galium odoratum     

Geranium columbinum naturalizovaný, archeofyt   

Geranium pratense     

Geranium pusillum naturalizovaný, archeofyt   

Geranium robertianum     

Geranium sanguineum C4a lokalita 9 

Geum urbanum     
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Taxon Status Poznámka 

Glyceria maxima     

Hedera helix     

Helianthemum canum C2r, §2 lokalita 4, 16, 17 

Hepatica nobilis     

Heracleum sphondylium     

Hesperis matronalis naturalizovaný, neofyt   

Hieracium murorum     

Hieracium pilosella     

Holosteum umbellatum     

Humulus lupulus     

Hylotelephium maximum     

Hypericum hirsutum     

Hypericum perforatum     

Chaerophyllum temulum     

Chelidonium majus naturalizovaný, archeofyt   

Chenopodium album     

Impatiens glandulifera invazní, neofyt   

Impatiens parviflora invazní, neofyt   

Inula conyzae     

Jovibarba globifera C3 lokalita 4, 10 

Juglans regia naturalizovaný, archeofyt   

Juncus effusus     

Juniperus communis C3 lokalita 5, 14, 15 

Knautia arvensis     

Koeleria macrantha     

Lactuca perennis C3 lokalita 7, 10, 11, 13 

Lactuca serriola naturalizovaný, archeofyt   

Lamium album naturalizovaný, archeofyt   

Lamium amplexicaule naturalizovaný, archeofyt   

Lamium purpureum naturalizovaný, archeofyt   

Lathyrus pratensis     

Lathyrus sylvestris     

Lathyrus tuberosus naturalizovaný, archeofyt   

Lathyrus vernus     

Lepidium campestre naturalizovaný, archeofyt   

Leucanthemum vulgare agg.     

Ligustrum vulgare     

Lilium martagon C4a, §3 lokalita 6, 11 

Linaria vulgaris naturalizovaný, archeofyt   

Linum catharticum     

Lithospermum purpurocaeruleum     

Lolium perenne     
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Taxon Status Poznámka 

Lonicera xylosteum     

Lotus corniculatus     

Lycium barbarum invazní, neofyt   

Lycopsis arvensis naturalizovaný, archeofyt   

Malus domestica naturalizovaný, archeofyt   

Malva neglecta naturalizovaný, archeofyt   

Medicago falcata     

Medicago lupulina     

Melampyrum arvense naturalizovaný, archeofyt, C3 lokalita 4, 5 

Melica nutans     

Melica transsilvanica C4a lokalita 4, 7, 8, 15, 16 

Melilotus albus naturalizovaný, archeofyt   

Melilotus officinalis naturalizovaný, archeofyt   

Mercurialis annua naturalizovaný, archeofyt   

Mercurialis perennis     

Microthlaspi perfoliatum     

Mycelis muralis     

Myosotis arvensis naturalizovaný, archeofyt   

Myosotis stricta     

Myosotis sylvatica     

Oenothera sp.     

Onobrychis viciifolia naturalizovaný, neofyt   

Ononis spinosa     

Origanum vulgare     

Orobanche sp.   lokalita 4 

Papaver argemone naturalizovaný, archeofyt, C4a   

Papaver dubium naturalizovaný, archeofyt   

Papaver rhoeas naturalizovaný, archeofyt   

Paris quadrifolia     

Parthenocissus quinquefolia naturalizovaný, neofyt   

Pastinaca sativa     

Phalaris arundinacea     

Philadelphus coronarius příležitostný, neofyt   

Phleum pratense     

Picea abies     

Pimpinella saxifraga     

Pinus sylvestris     

Plantago lanceolata     

Plantago media     

Poa angustifolia     

Poa annua     

Poa compressa     
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Taxon Status Poznámka 

Poa nemoralis     

Poa pratensis     

Polypodium vulgare     

Populus xcanadensis invazní, neofyt   

Populus tremula     

Portulaca oleracea invazní, archeofyt   

Potentilla anserina     

Potentilla argentea     

Potentilla incana C4a lokalita 4, 7 

Potentilla reptans     

Potentilla supina     

Potentilla verna     

Primula veris C4a 

lokalita 5, 9, 11, 13, 16, 17, 

18 

Prunus avium     

Prunus insititia naturalizovaný, archeofyt   

Prunus domestica naturalizovaný, archeofyt   

Prunus spinosa     

Pulmonaria obscura     

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica C2b, §2 lokalita 4 

Pyrus communis naturalizovaný, archeofyt   

Quercus petraea     

Quercus robur     

Ranunculus acris     

Ranunculus auricomus     

Ranunculus repens     

Reseda lutea naturalizovaný, archeofyt   

Rhamnus cathartica     

Ribes uva-crispa     

Robinia pseudoacacia invazní, neofyt   

Rosa canina     

Rubus fruticosus agg.     

Salix caprea     

Salix euxina     

Salvia pratensis     

Sambucus nigra     

Sanguisorba minor     

Sanguisorba officinalis     

Saponaria officinalis naturalizovaný, archeofyt   

Saxifraga paniculata C3, §2 lokalita 4-6, 11, 14-18 

Saxifraga rosacea subsp. sponhemica C2r, §2 lokalita 4, 9-18 

Saxifraga tridactylites C3 aut, §2 lokalita 11-13 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                71 

 

Taxon Status Poznámka 

Scabiosa ochroleuca     

Scrophularia nodosa     

Securigera varia     

Sedum acre     

Sedum album     

Senecio vulgaris naturalizovaný, archeofyt   

Seseli hippomarathrum C3 lokalita 4 

Seseli osseum C4a lokalita 4, 11 

Sesleria caerulea     

Silene nemoralis C2b 

lokalita 9, 13, 16, 17, 18, 

19 

Silene nutans     

Silene otites C3 lokalita 5  

Silene vulgaris     

Sisymbrium loeselii invazní, neofyt   

Solidago canadensis invazní, neofyt   

Solidago gigantea invazní, neofyt   

Sonchus oleraceus naturalizovaný, archeofyt   

Sorbus aria agg.     

Sorbus torminalis C4a lokalita 7-9 

Stachys recta     

Stellaria holostea     

Stellaria media     

Stipa pennata C3, §3 lokalita 4 

Symphoricarpos albus invazní, neofyt   

Symphytum officinale     

Syringa vulgaris naturalizovaný, neofyt   

Tanacetum corymbosum     

Tanacetum vulgare naturalizovaný, archeofyt   

Taraxacum sect. Ruderalia     

Teucrium chamaedrys C4a lokalita 4 

Thymus praecox C4a lokalita 4 

Tilia cordata     

Tragopogon pratensis     

Trifolium campestre     

Trifolium dubium     

Trifolium medium     

Tripleurospermum maritimum naturalizovaný, archeofyt   

Tussilago farfara     

Ulmus minor C4a   

Urtica dioica     

Valeriana stolonifera C4a lokalita 4, 15 
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Taxon Status Poznámka 

Valerianella locusta     

Verbascum lychnitis     

Verbascum thapsus     

Veronica austriaca C2 b lokalita 4, 17 

Veronica chamaedrys     

Veronica hederifolia agg.     

Veronica teucrium C4a lokalita 4, 5 

Vicia cracca     

Vicia sepium     

Vincetoxicum hirundinaria     

Viola arvensis     

Viola hirta     

Viola tricolor     

Zvláště chráněné druhy 

V dotčeném území byl potvrzen výskyt čtrnácti zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 

395/1992 Sb., v platném znění, a sice kriticky ohrožený včelník rakouský (Dracocephalum 

austriacum), silně ohrožený (§2) lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. 

sponhemica), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a lomikámen trojprstý (Saxifraga 

tridactylites), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), devaterník šedý (Helianthemum 

canum) a koniklec luční (Pulsatilla pratensis). Z druhů ohrožených (§3) pak lilie zlatohlavá 

(Lilium martagon), tařice skalní (Aurinia saxatilis), třemdava bílá (Dictamus albus), dřín jarní 

(Cornus mas), chrpa chlumní (Centaurea triumfetti), krušník tmavočervený (Epipactis 

atrorubens) a kavyl Ivanův (Stipa pennata). Výskyt těchto druhů je komentován v příslušné 

kapitole níže. 

 

Druhy Červeného seznamu ČR 

Během průzkumů byla zjištěna přítomnost celé řady druhů Červeného seznamu ČR (Grulich, 

2012). Jedná se o druhy vázané na stepní biotopy a skalní výchozy. Některé z nich jsou řazeny 

mezi druhy zvláště chráněné a jejich výskyt je komentován níže. 

Mezi druhy silně ohrožené (C2 b) jsou řazeny silenka hajní (Silene nemoralis) velmi hojně 

rostoucí na Tetínských skalách a rozrazil rakouský (Veronica austriaca) z Vanovických a 

Tetínských skal. 

Mezi druhy ohrožené (C3) patří hlaváček letní (Adonis aestivalis) spíše náhodně zjištěný u 

Vanovických skal, česnek žlutý (Allium flavum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), 

netřesk výběžkatý (Jovibarba globulifera), jalovec obecný (Juniperus communis), locika 

vytvralá (Lactuca perennis), černýš rolní (Melampyrum arvense), sesel fenyklový (Seseli 

hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites). 

Dále zde byla zjištěna celá řada taxonů vyžadujících pozornost (C4a). Jedná se o česnek šerý 

(Allium senescens), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), dřišťál obecný (Berberis 

vulgaris), kamejku modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea), bodlák nicí (Carduus 

nutans), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kostřavu sivou (Festuca pallens), svízel 

sivý (Galium glaucum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), strdivku sedmihradskou 

(Melica transsilvanica), mák polní (Papaver argemone), mochnu písečnou (Potentilla incana), 

prvosenku jarní (Primula veris), sesel sivý (Seseli osseum), jeřáb břek (Sorbus torminalis), 
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ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys), mateřídoušku časnou (Thymus praecox), jilm 

habrolistý (Ulmus minor), kozlík ukrajinský (Valeriana stolonifera) a rozrazil ožankovitý 

(Veronica teucrium). 

 

Invazní druhy 

Invazní druhy ke svému šíření využívají liniových struktur v krajině. V posuzovaném území se 

jedná zejména o železniční trať a také o řeku Berounku. Podél Berounky se šíří javor 

jasanolistý (Acer negundo) a netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). 

V území podél železnice jsou zastoupeny drobné druhy - turan roční (Erigeron annuus), 

turanka kanadská (Conyza canadensis), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), netýkavka 

malokvětá (Impatiens parviflora) a hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii). 

Z větších druhů se ojediněle, místy až silněji šíří celík kanadský a obrovský (Solidago 

canadensis, S. gigantea) a bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus). 

Ze zástupců invazních dřevin z výsadeb pochází kustovnice cizí (Lycium barbarum) a topol 

kanadský (Populus xcanadensis). Velice hojně se v celém území šíří trnovník akát (Robinia 

pseudoacacia). 

 

Fauna 

Zoologický průzkum byl v území prováděn v letech 2016-2019 (Kos, 2019). Aktualizace 

zoologického průzkumu proběhla 10. – 12. 5. a 16. – 17. 6. 2020. S ohledem na celkovou délku 

dotčeného traťového úseku a heterogenitu území rozdělil Kos  

2019) území do tří úseků. Toto rozdělení bylo respektováno i během aktualizace v roce 2020. 

- úsek 1 žst. Beroun – Tetínské skály 

- úsek 2 Tetínské skály – žst. Srbsko 

- úsek 3 žst. Srbsko - Karlštejn 

 

Názvosloví respektuje aktuálně používanou systematiku. Nomenklatura motýlů vychází 

z elektronické verze Laštůvky a Lišky (2011), v případě brouků z Hůrky (2005). Prověřován 

byl současný stav celé lokality, se zaměřením na druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 

395/1992 Sb., v platném znění, na druhy přílohy směrnice o ptácích a stanovištích a na druhy 

ohrožené či vzácné. Před vlastní návštěvou lokality byla provedena literární rešerže, na jejímž 

základě byly vytipovány biologicky nejcennější části území. Dále byly využity údaje 

z odborných databází (avif.birds.cz, ceson.org, ndop.nature.cz). Využity byly také údaje z 

předchozích průzkumů (Adam et Pondělíček, 2013) a plánů péče o zvláště chráněná území. 

Proveden byl kompletní vertebratologický průzkum, vyjma ryb a kruhoústých. S ohledem na 

výskyt letounů byly prověřovány vhodné úkryty, zejména s ohledem na druhy využívající 

dutiny. Studovány byly také vybrané bioindikační skupiny bezobratlých. Cílem bylo zjištění 

druhové diverzity, odhadnuta byla početnost populací jednotlivých druhů. 

Průzkum byl prováděn neinvazními metodami. Zaměřen byl na faunu v okolí železniční trati 

(do vzdálenosti cca 100 m), pozornost byla věnována potenciální migraci zvěře zájmovým 

územím. Ve větší vzdálenosti od železnice (desítky metrů) byly prověřovány vodní toky, které 

v území představují významný biotop celé řady živočichů. 

 

Průzkum bezobratlých (Kos, 2019) byl prováděn v průběhu opakovaných návštěv. Po 

rekognoskaci terénu byla prováděna pozorování a sběr materiálu. Epigeon byl individuálně 

sbírán pomocí smýkání vegetace, odvalů kamenů či volně ležících předmětů. Determinace byla 

prováděna do druhu či rodu. Průzkum byl zacílen převážně na brouky (Coleoptera) a denní 
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motýly (Lepidoptera). Tyto skupiny bezobratlých jsou také vhodnými bioindikačními druhy. 

Determinace probíhala přímo v terénu, a to do druhu či rodu (Kos, 2019). Během průzkumu 

v roce 2020 byla prověřována přítomnost saproxylofágních druhů brouků ve vazbě na vzrostlé 

dřeviny. Kontrolovány byly dostupné dutiny, přítomnost zbytků jedinců, exkrementů a dalších 

pobytových stop. Prověřovány byly také vhodné úkryty pod kůrou. 

 

Vertebratologická pozorování byla realizována v letech 2016-2019 (Kos, 2019) a 2020 se 

zaměřením na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Kvalitativní průzkum obojživelníků na 

základě akustických projevů, nalezených snůšek a vizuálních pozorování probíhal v závislosti 

na fenologických charakteristikách daného roku od dubna do září, resp. v květnu a červnu 

2020. Stěžejní část průzkumu obojživelníků byla zaměřena na kontrolu vodních biotopů. 

V dubnu 2018, tj. v době předpokládaných nejintenzivnějších migrací na reprodukční 

stanoviště byly kontrolovány rovněž místní pozemní komunikace za účelem případné evidence 

uhynulých jedinců. 

Průzkum plazů byl prováděn liniovou metodou v průběhu všech terénních pochůzek. 

V rámci ornitologického průzkumu bylo v rámci liniové metody registrováno nejen přímé 

pozorování jedinců (pomocí dalekohledu či prostého pozorování), ale také jejich akustické 

projevy. Tato metoda byla kombinována s metodou bodového transektu (vzdálenost mezi body 

přibližně 50–100 m), kdy byl na každém bodu zaznamenán veškerý audiovizuální projev všech 

druhů v neomezené vzdálenosti. Pozorování avifauny probíhalo v ranních až dopoledních 

hodinách a brzkých odpoledních, resp. v podvečerních hodinách. Uvedeny jsou také druhy 

zaznamenané v navazujícím území. Průzkum byl zaměřen na hnízdící ptáky a také na druhy, 

pro které okolí železnice představuje potravní biotop. 

Standardními metodami sběru dat (Bejček et Šťastný, 2001), jako jsou přímé sledování, 

naslouchání či registrace pobytových značek (stopy, trus, nory, hnízda) a uhynulých jedinců, 

byli monitorováni v území přítomní savci. 
K zařazení živočichů do jednotlivých kategorií ochrany byly použity následující zkratky: Druhy zvláště chráněné 

zákonem (uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění) 

O – Ohrožený druh 

SO – Silně ohrožený druh 

KO – Kriticky ohrožený druh 

Druhy zapsané v červených seznamech (Chobot et Němec 2017, Hejda et al. 2017) 

EX – Vyhynulý 

RE – Vymizelý na území ČR 

EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě 

CR – Kriticky ohrožený 

EN – Ohrožený 

VU – Zranitelný 

NT – Téměř ohrožený 

NE – Nevyhodnocený 

DD – Nedostatečné údaje 

Druhy zapsané v evropských směrnicích 

I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků 

II – Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení 

zvláštních oblastí ochrany 
IV – Druh zapsaný v příloze IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin - Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu 

V – Druh zapsaný v příloze V Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin - Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být 

předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování 
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Dotčené území bylo rozděleno na tři úseky. 

Úsek 1 zahrnuje stavbu mezi začátkem stavby (žst. Beroun) a Tetínskými skalami. Celý úsek se 

nachází v CHKO Český kras. 

Úsek 2 je vymezen mezi Tetínskými skalami a žst. Srbsko. 

Úsek 3  zahrnuje železnici mezi žst. Srbsko a koncem stavby. 

 

Širší okolí záměru ovlivnila zejména řeka Berounka, význačná je také přítomnost zejména 

skalních výchozů a zalesněných svahů na okraji nivy Berounky. 

 

Bezobratlí 

Průzkum bezobratlých provedl Kos (2019). Aktualizován byl na základě průzkumů 

provedených v roce 2020. Vzhledem k převládajícímu charakteru prostředí lze konstatovat, že 

v dotčeném území se vyskytují eurytopní až ubikvistické druhy kulturní krajiny patřící mezi 

nejhojnější zástupce vybraných skupin hmyzu v rámci celé České republiky. 

Ze zvláště chráněných druhů byly zastiženy dělnice a fertilní samice čmeláků rodu Bombus.  

 

Čmeláci rodu Bombus (Bombus spp., O) jsou obecně rozšířeni prakticky po celé Evropě, 

vyskytují se od nížin do podhůří na lučních, polních a hájových stanovištích. Čmeláci žijí ve 

velkých koloniích, ve střední a severní Evropě však pouze v jednoletém společenství. Hnízda si 

v závislosti na druhu budují na povrchu či pod zemí. Využívají meze, příkopy, nory po 

drobných hlodavcích apod. 

Pro složitost determinace jsou chráněny všechny druhy rodu, tedy i druhy plošně rozšířené, 

mnohdy obývající ruderální plochy, zahrádky, parky, okolí pozemních komunikací a jiných 

obdobných stanovišť. V zájmovém území byli konkrétně determinováni zástupci čmelák zemní 

(Bombus terrestris) a čmelák zahradní (Bombus hortorum). Ti jsou řazeni mezi adaptabilnější 

druhy s velkou radiací, které jsou schopné osídlit i druhotná, dobře regenerovaná stanoviště. Na 

studované ploše byli zastiženi především ve vazbě na ruderální plochy s nektaronosnými 

bylinami. 

 

Dle nálezové databáze ochrany přírody (© NDOP, AOPK ČR, 2020) je z širšího okolí 

železnice uváděno několik zvláště chráněných druhů bezobratlých. Uváděna jsou náhodná 

pozorování otakárka ovocného (Iphicilides podalirius, O, NT) a otakárka fenyklového (Papilio 

machaon, O) z okolí Srbska a zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta, O) z Tetínských skal. 

Jedná se o druhy, které mohou být při sběru potravy vázány na okolí železnice. Z území je 

udáván také výskyt roháče obecného (Lucanus cervus, O, VU), druhu vázaného na staré, 

vzrostlé dřeviny. Předmětem ochrany EVL Karlštejn – Koda je přástevník kostivalový 

(Euplagia quadripunctaria, II) vázaný na lesostepi. Mezi další druhy vázané na stepi a 

lesostepi mravenec travní (Formica pratensis, O), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius, 

KO), chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi, O, VU) či svižník polní (Cicindela 

campestris, O). 

Z druhů červeného seznamu lze uvést např. plzáka žíhaného (Arion circumscriptus, NT), 

žitovku obilnou (Granaria frumentum, NT), zrnovku žebernatou (Pupilla sterrii, VU), vrkoče 

horského (Vertigo alpestris, VU), ovsenku skalní (Chondrina avenacea, EN), kuželovku skalní 

(Pyramidula pusilla, VU), předivku (Kessleria alpicella, CR), modráska rozchodníkovitého 

(Scolitantides orion, VU), okáče metlicového (Hipparchia semele, CR). 

K nejlépe známým skupinám patří na celém území Českého krasu tradičně studovaní plži a 

motýli. Řada dříve běžných a nyní ochranářsky významných druhů zde však již vymizela 

(modrásek jetelový, okáč skalní), popř. k tomuto nemá daleko a přežívá zde ve zbytcích kolonií 

či jedinců, často již pod hranicí pozorovatelnosti (okáč metlicový, soumračník podobný). Velký 
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význam mají zástupci dealpinní fauny, vázaní na severně orientované skalní stěny a zářezy 

roklí, jejichž zachování by mělo být jednou z priorit ve směřování péče o biotopy (vrkoč 

horský, předivka (Kessleria alpicella).  

 

Vhodným modelovým příkladem pro indikaci změn prostředí je čeleď střevlíkovitých. 

Jednotlivé zástupce lze rozdělit do 3 základních skupin (R – reliktní, A – adaptabilní, E – 

eurytopní), které vypovídají o biologické hodnotě zkoumaného stanoviště (Hůrka et al., 1996). 

Zastižení střevlíkovití brouci jsou bez výjimky řazeni do skupiny eurytopních druhů, což 

vypovídá o poměrně značné degradaci prostředí. Ačkoliv byla pozornost zaměřena zejména na 

ZCHD, v této čeledi nebyl zastižen žádný legislativně chráněný druh. 

 
Tab.č.11 Seznam zjištěných druhů bezobratlých živočichů 

Český název Latinský název Ochrana dle vyhl. 395/1992 

Sb., Červený seznam 

řád BROUCI COLEOPTERA  

čtvercoštítník šestitečný Abax parallelepipedus  

slunéčko dvoutečné Adalia bipunctata  

slunéčko pestré Adonia variegata  

střevlíček šestitečný Agonum sexpunctatum  

kovařík obilní Agriotes lineatus  

kovařík šedý Agrypnus murinus  

kvapník kovový Amara aenea  

kvapník toulavý Amara communis  

 Bembidion lampros  

střevlík zrnitý Carabus granulatus  

 Cardiophorus gramineus NT 

zlatohlávek zlatý Cetonia aurata  

slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata  

tesařík obecný Corymbia rubra  

kovařík lemovaný Dalopius marginatus  

kožojed Dermestes sp.  

mandelinka Gonioctena quinquepunctata  

slunéčko východní Harmonia axyridis  
 

Harpalus affinis  

kvapník plstnatý Harpalus rufipes  

 Chrysomela sanguinea  

 Chrysomela populi  

úzkohrdlec přizpůsobivý Limodromus assimilis  

mandelinka topolová Melasoma populi  

drabčík Ontholestes tesselatus  

 Ophonus rufibarbis  

střevlíček měděný Poecilus cupreus  
 

Pterostichus strenuus  
 

Tachyporus hypnorum  

krasec Trachys minutus  
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Český název Latinský název Ochrana dle vyhl. 395/1992 

Sb., Červený seznam 

 
Trechus obtusus obtusus  

kněžice zrnitá Troilus luridus  

řád VÁŽKY ODONATA  

šidélko větší Ischnura elegans  

šidélko páskované Coenagrion puella  

vážka rudá Sympetrum sanguineum  

řád BLANOKŘÍDLÍ HYMENOPTERA  

rod komár Aedes sp.  

včela medonosná Apis melifera  

čmelák Bombus sp. ohrožený 

mravenec obecný Lasius niger  

mravenec žahavý Myrmica rubra  

vosa útočná Vespula germanica  

sršeň obecná Vespa crabro  

řád MOTÝLI LEPIDOPTERA  

babočka kopřivová Aglais urticae  

bělásek řeřichový Anthocharis cardamines  

okáč prosíčkový Aphantopus hyperanthus  

babočka síťkovaná Araschnia laevana  

perleťovec stříbropásek Argynnis paphia  

žluťásek řešetlákový Gonepteryx rhamni  

babočka paví oko Nymphalis io  

bělásek Realův Leptidea reali  

okáč luční Maniola jurtina  

okáč bojínkový Melanargia galathea  

hnědásek jitrocelový Melitaea athalia  

babočka osiková Nymphalis antiopa  

bělásek řepkový Pieris napi  

bělásek zelný Pieris brassicae  

bělásek řepový Pieris rapae  

soumračník jahodníkový Pyrgus malvae  

babočka admirál Vanessa atalanta  

babočka bodláková Vanessa cardui  

vřetenuška obecná Zygaena filipendula  

řád PLOŠTICE HETEROPTERA  

vroubenka smrdutá Coreus marginatus  

kněžice zelná Eurydema oleraceum  

kněžice páskovaná Graphosoma lineatum  

čeleď lovčicovití Nabidae  

ruměnice pospolná Pyrrhocolis apterus  

řád ROVNOKŘÍDLÍ ORTHOPTERA  

kobylka dlouhokřídlá Conocephalus fuscus  
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Český název Latinský název Ochrana dle vyhl. 395/1992 

Sb., Červený seznam 

 Metrioptera roeselii  

řád DVOUKŘÍDLÍ DIPTERA  

čeleď pakomárovití Chironmidae  

čeleď zelenuškovití Chloropidae  

čeleď mouchovití Muscidae  

řád JEPICE EPHEMEROPTERA  

jepice dvoukřídlá Cloeon dipterum  

řád POLOKŘÍDLÍ HEMIPTERA  

splešťule blátivá Nepa cinerea  

jehlanka válcová Ranatra linearis  

kmen MĚKKÝŠI MOLUSCA  

vřetenatka obecná Alinda biplicata  

plzák obecný Arion distinctus  

plzák hnědý Arion fuscus  

páskovka keřová Cepaea hortensis  

páskovka žíhaná Cepaea vindobonensis  

vrásenka okrouhlá Discus rotundatus  

hlemýžď zahradní Helix pomatia  

jantarka obecná Succinea putris  

suchomilka obecná Xerolenta obvia  

třída PAVOUKOVCI ARACHNIDA  

čeleď běžníkovití Thomisidae  

čeleď slíďákovití Lycosidae  

čeleď křižákovití Araneidae  

 

 

Obojživelníci 

Obojživelníci jsou specifičtí svými biotopovými nároky, jelikož vyžadují různé typy vodních a 

terestrických vzájemně propojených biotopů. Jedná se o skupinu živočichů citlivou vůči 

bariérám v krajině, reagují na degradaci a eutrofizaci prostředí. 

Celý úsek železnice prochází podél Berounky, jejíž okolí představuje vhodné prostředí jak pro 

rozmnožování, tak pro další fáze životního cyklu obojživelníků. 

V území byla zjištěna celá řada zástupců obojživelníků, další jsou udáváni v nálezové databázi 

ochrany přírody (© NDOP, AOPK ČR, 2020). 

 

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) (KO, NT, V) byl zjištěn ve vazbě na Berounku. 

Využívá příbřežních mělčin v podstatě v celé délce toku. Celkovou velikost populace lze 

odhadnout na stovky jedinců. 

 

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) (SO, NT, IV) byl v dubnu roku 2020 pozorován v tůních u 

Berounky SV od Tetína. Uváděn je také z Tomáškova lomu (© NDOP, AOPK ČR, 2020). 
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Ropucha obecná (Bufo bufo) (O, NT) je uváděna z lokality tůně u Berounky SV od Tetína. 

Další nálezy pochází z cyklostezky u Tetína, Kruhového lomu (© NDOP, AOPK ČR, 2020). 

 

Ropucha zelená (Bufotes viridis, SO, EN, IV) je uváděna z okolí železnice v Srbsku (© 

NDOP, AOPK ČR, 2020). 

 

Skokan hnědý (Rana temporaria, VU) je také uváděn z okolí tůní u Berounky SV od Tetína. 

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris, SO, VU) byl v dubnu roku 2020 pozorován v tůních u 

Berounky SV od Tetína (© NDOP, AOPK ČR, 2020). 

 

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra, SO, VU) využívá drobných vodních toků a porostů 

v okolí Korna (© NDOP, AOPK ČR, 2020). 

 

Zástupci obojživelníků jsou ohroženi mj. také během jarních a podzimních tahů. Kolizní místa 

střetu obojživelníků s dopravou jsou uváděna z území severně od Karlštejna a z okolí Mořiny. 

 

Plazi 

Během terénního průzkumu (Kos, 2019) byl prokázán výskyt dvou druhů plazů, které jsou dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, řazeny mezi druhy zvláště chráněné. Z druhů silně 

ohrožených se jedná o ještěrku obecnou (Lacerta agilis), z druhů ohrožených byla zjištěna 

přítomnost užovky obojkové (Natrix natrix). Předpokládat lze také přítomnost slepýše 

křehkého (Anguis fragilis), který žije velmi skrytým způsobem života. 

 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) (SO, VU, IV) preferuje biotopy s nízkou, rozvolněnou 

vegetací. Těleso železnice bez vegetace a možností rozhledu tak poskytuje vhodné prostředí 

pro vyhřívání, lov potravy a úkryty. Časté je také její zastoupení v kolejišti v železničních 

stanicích, kde u méně často využívaných kolejí dochází k vytvoření rozvolněného vegetačního 

krytu. Výskyt ještěrky je mimo jiné uváděn i z nálezové databáze z okolí skalních výchozů (© 

NDOP, AOPK ČR, 2020). 

 

Užovka obojková (Natrix natrix) (O, NT) je druhem preferujícím přítomnost mokřadních a 

vodních biotopů, koryta vodních toků využívá k lovu potravy i k migracím. Její přítomnost lze 

očekávat ve vazbě na tůně, vodní toky a nivu Berounky. 

 

Slepýš křehký (Anguis fragilis) (SO, NT) obývá rozmanitá stanoviště, vč. okolí železnice, 

navazujících zahrad, sadů či břehových porostů. Jedná se o skrytě žijící druh, který se 

vyskytuje plošně v celém území. 

 

Dle nálezové databáze AOPK ČR (© NDOP, AOPK ČR, 2020) je ve vazbě na Berounku a 

Tetínské skály a ochranné pásmo NPR Koda udávána také užovka podplamatá (Natrix 

tessellata, KO, EN, IV), která migruje mezi řekou a skalními úkryty. V území žije také užovka 

hladká (Coronella austriaca, SO, VU, IV) využívající stepních a lesostepních lokalit. 

Mezi skalními masívy v NPR Karlštejn a Berounkou u Karlštejna je vyznačeno kolizní místo 

plazů na komunikacích. Jedná se o kritický, nezajištěný úsek s vysokou mortalitou, kde migruje 

užovka podplamatá. 

 

Ptáci 

V území se vyskytuje celá řada druhů ptáků, jedná se především o druhy zemědělské krajiny, 

lesních porostů i městské krajiny. Celá řada z nich je vázána na okolní porosty dřevin. Výčet 
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druhů ovšem není zdaleka úplný. Na tok Berounky jsou vázány další druhy, které zde pouze 

protahují, zalétají za potravou apod. Ze zvláště chráněných lze jmenovat ledňáčka říčního 

(Alcedo atthis, SO, VU, I), kopřivku obecnou (Anas strepera, O, VU), morčáka velkého 

(Mergus merganse, KO, CR), potápku malou (Tachybaptus ruficollis, O, VU), orla mořského 

(Haliaeetus albicilla, KO). Vyloučit nelze přítomnost druhů jako jsou strakapoud prostřední 

(Dendrocopos medius, O, VU, I), krahujec obecný (Accipiter nisus, SO, VU), hohol severní 

(Bucephala clangula, SO, EN), čírka obecná (Anas crecca, O, CR), volavka bílá (Ardea alba, 

SO, I), potápka roháč (Podiceps cristatus, O). 

Celá řada zvláště chráněných druhů je uváděna také z NPR Koda, krom v textu již uvedených 

lze jmenovat jestřába lesního (Accipiter gentilis, O, VU), koroptev polní (Perdix perdix, O, 

NT), krkavce velkého (Corvus corax, O, LC), krutihlava obecného (Jynx torquilla, SO, VU), 

křepelku polní (Coturnix coturnix, SO, NT), lejska šedého (Muscicapa striata, O, LC), lejska 

malého (Ficedula parva, SO, VU, I), luňáka červeného (Milvus milvus, KO, CR, I), pěnici 

vlašskou (Sylvia nisoria, SO, VU, I), sokola stěhovavého (Falco peregrinus, KO, LC, I) či 

strakapouda prostředního (Dendrocopos medius, O, VU, I). 

Uvedené druhy využívají území v okolí železnice jako potravní biotop či jako dočasný úkryt, 

méně často pak v blízkosti železnice také hnízdí. Přímá vazba jednotlivých druhů na železniční 

těleso zjištěna nebyla. 

 
Tab.č. 12 Seznam zjištěných druhů ptáků 

Český název Latinský název 
Vyhláška č. 

395/1992 Sb. 

Červený 

seznam 
1 2 3 

bažant obecný Phasianus colchicus   x x x 

brhlík lesní Sitta europaea    x  

budníček menší Phylloscopus collybita   x x x 

budníček větší Phylloscopus trochilus    x  

cvrčilka zelená Locustella naevia    x  

čáp černý Ciconia nigra SO VU x   

červenka obecná Erithacus rubecula   x x x 

čížek obecný Carduelis spinus   x   

drozd brávník Turdus viscivorus    x x 

drozd kvíčala Turdus pilaris     x 

drozd zpěvný Turdus philomelos   x x x 

holub domácí Columba livia f. domestica   x x x 

holub hřivnáč Columba palumbus   x x x 

hrdlička zahradní Streptopelia decaocto   x x  

hýl obecný  Pyrrhula pyrrhula   x  x 

jiřička obecná Delichon urbica  NT  x  

kachna divoká Anas platyrhynchos   x x x 

káně lesní Buteo buteo    x x 

kavka obecná Corvus monedula SO NT x   

konipas bílý Motacilla alba   x x x 

konipas horský Motacilla cinerea     x 

konopka obecná Carduelis cannabina   x   

kormorán velký Phalacroxorax carbo     x 

kos černý Turdus merula   x x x 

kukačka obecná Cuculus canorus    x  
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Český název Latinský název 
Vyhláška č. 

395/1992 Sb. 

Červený 

seznam 
1 2 3 

kulík říční Charadrius dubius  VU x   

labuť velká Cygnus olor  EN x x  

lejsek bělokrký Ficedulla albicollis  NT  x x 

lyska černá Fulica atra   x x x 

pěnice černohlavá Sylvia atricapilla     x 

pěnice hnědokřídlá Sylvia communis   x x  

pěnice pokřovní Sylvia curruca    x  

pěnice slavíková Sylvia borin    x x 

pěnkava obecná Fringilla coelebs   x  x 

poštolka obecná Falco tinnuncullus   x x x 

racek chechtavý Larus ridibundus  VU x  x 

rehek domácí Phoenicurus ochruros   x  x 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus     x 

rorýs obecný Apus apus SO  x  x 

skorec vodní Cinclus cinclus    x  

skřivan polní Alauda arvensis  NT  x x 

slavík obecný Luscinia megarhynchos O LC x  x 

sojka obecná Garrulus glandarius   x x x 

stehlík obecný Carduelis carduelis   x x x 

straka obecná Pica pica   x x x 

strakapoud velký Dendrocopos major    x x 

strnad obecný Emberiza citrinella   x x  

střízlík obecný Troglodytes troglodytes    x  

sýkora babka Parus palustris   x   

sýkora koňadra Parus major   x x x 

sýkora modřinka Parus caeruleus   x x x 

sýkora uhelníček Periparus ater     x 

špaček obecný Sturnus vulgaris   x x x 

vlaštovka obecná Hirundo rustica O  x   

volavka popelavá Ardea cinerea  NT x x x 

vrabec domácí Passer domesticus   x  x 

vrabec polní Passer montanus  LC x x x 

vrána obecná černá Corvus corone corone  NT x x  

zvonek zelený Carduelis chloris    x x 

zvonohlík zahradní Serinus serinus   x  x 

žluna zelená Picus viridis  LC x x x 

 

 

Savci 

V zájmovém území se vyskytují převážně běžné, synantropní a na zemědělskou krajinu vázané 

druhy savců. Z celkového počtu 17 zjištěných zástupců savců byly zaznamenány dva druhy, 

které jsou dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, řazeny mezi druhy zvláště chráněné. 

Jedná se o veverku obecnou (Sciurus vulgaris, O) a o bobra evropského (Castor fiber, SO, II, 

IV), jehož okusy byly nalezeny okusy podél Berounky.  
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Kromě uvedených druhů jsou z území v okolí Berounky udávány také pozorování vydry říční 

(Lutra lutra, SO, NT, II, IV). V jeskyních a štolách lze zaznamenat vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros, KO, VU, II, IV), netopýra velkého (Myotis myotis, KO, NT, II, 

IV), netopýra řasnatého (Myotis nattereri, SO, IV),  netopýra černého (Barbastella 

barbastellus, KO, II, IV), netopýra ušatého (Plecotus auritus, SO, IV), netopýra vousatého 

(Myotis mystacinus, SO, IV), netopýra dlouhouchého (Plecotus austriacus, SO, VU, 

IVnetopýra vodního (Myosotis daubentonii, SO, IV), netopýra večerního (Eptesicus serotinus, 

SO, IV), Z monitorování pomocí batdetectoru pochází záznamy netopýra parkového 

(Pipistrellus nathusii, SO, IV), netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus, SO, IV), netopýra 

hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus, SO, IC),  netopýra rezavého (Nyctalus noctula, SO, IV) 

(© NDOP, AOPK ČR, 2020). 

V okolí drážního km 31,2 se mezi drážním tělesem a Berounkou nachází pět vzrostlých topolů 

kanadských s přítomností dutin, zlomů kosterních větví, které mohou poskytovat vhodné 

úkryty pro zástupce letounů. 

 
Tab.č.13 Seznam zjištěných druhů savců 

Český název Latinský název Vyhl. č. 395/1992 Sb. 
Lokalita č. 

1 2 3 

hraboš polní Microtus arvalis  x x x 

hryzec vodní Arvicola terrestris  x x  

ježek západní Erinaceus europaeus  x x  

kočka domácí Felis domestica  x  x 

krtek obecný Talpa europaea  x x x 

kuna skalní Martes foina  x x  

liška obecná Vulpes vulpes   x  

myšice spec. Apodemus spp.  x x x 

nutrie říční Myocastor coypus  x  x 

potkan obecný Rattus norvegicus   x x 

prase divoké Sus scrofa   x  

rejsec vodní Neomys fodiens  x x x 

rejsek obecný Sorex araneus  x x x 

srnec obecný Capreolus capreolus  x x  

veverka obecná Sciurus vulgaris ohrožený  x  

zajíc polní Lepus europaeus  x x  

bobr evropský Castor fiber silně ohrožený x x x 

 

Migrace 

Železniční těleso představuje výrazně menší migrační bariéru, než silnice a provoz na ní. 

Samotné překonání drážního tělesa nečiní živočichům významné problémy. Železnice je 

vedena na okraji nivy Berounky, na úpatí skalnatých svahů. Migrace velkých savců zde probíhá 

s ohledem na prudké svahy a tok Berounky spíše omezeně. V průběhu průzkumů byla spíše 

ojediněle zaznamenána přítomnost kadáverů po střetech s vlakovými soupravami. Jednalo se o 

např. o lišku obecnou. 

Pro zajištění migrační prostupnosti území je třeba zvolit vhodné řešení mostních objektů tak, 

aby nedošlo ke zhoršení oproti stávajícímu stavu. 

Posuzovaný úsek železnice východně od Tetína prochází územím, které bylo vyznačeno jako 

biotop zvláště chráněných druhů velkých savců (vlk, los, medvěd, rys). Kritická místa či místa 

omezení průchodu zde nejsou vyznačena. Severním směrem, východně od Berouna se nachází 

kritické místo omezení, kde dochází k souběhu dálničního tělesa, železničního koridoru a 

menších silnic. 
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Mezi skalními masívy v NPR Karlštejn a Berounkou u Karlštejna je vyznačeno kolizní místo 

plazů na komunikacích. Jedná se o kritický, nezajištěný úsek s vysokou mortalitou, kde migruje 

užovka podplamatá. 

 

 

Obr.č. 26 Průchodnost krajiny pro velké savce, žlutě vyznačen biotop zvláště chráněných druhů velkých 

savců (mapy.nature.cz) 

 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

Ve vazbě na posuzovanou trať a v jejím okolí byla zaznamenána přítomnost několika zvláště 

chráněných druhů rostlin. Zjištěni byli také zástupci zvláště chráněné druhy živočichů. 
 

Tab.č. 14 Seznam zvláště chráněných druhů zjištěných v zájmovém území během průzkumů a druhů, které 

by v souvislosti se záměrem mohly být ovlivněny 

Druh 

Kategorie 

ochrany Poznámka k výskytu 

lomikámen trsnatý 

křehký, 

Saxifraga rosacea 

subsp. sponhemica 

SO 

Menší populace vytváří tento druh na lokalitě 4, 5, častěji až hojně 

zastoupen je na lokalitách 9-18, vč. trsů rostoucích na skalních zářezech 

v těsné blízkosti železnice. 

lomikámen vždyživý, 

Saxifraga paniculata 
SO 

Hojně se vyskytující lomikámen na plochách skal lokalit 4-6, 11, 14-18. 

Osídluje skalní terásky, štěrbiny apod. Po pádu uvolněných trsů roste také 

při bázích skal, v těsné blízkosti štěrkového lože. Několik trsů pozorováno 

také v těsné blízkosti patek stožárů trakčního vedení. 

lomikámen trojprstý, 

Saxifraga tridactylites 
SO 

Přirozený výskyt na lokalitách 11-13. Roste jak na skalních výchozech, tak 

v těsné blízkosti železnice. 

Další výskyty v žst. Karlštejn a žst. Beroun. 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Poznámka k výskytu 

včelník rakouský, 

Dracocephalum 

austriacum 

KO 
Bohatá populace čítající nižší desítky jedinců se vyskytuje na hraně jednoho 

z výchozů Vanovických skal. 

hvozdík sivý, 

Dianthus 

gratianopolitanus 

SO 
Rostlina vázaná na skalní výchozy. Během průzkumů zjištěna poměrně 

hojná přítomnost na lokalitách 4, 5, 14-18. 

kruštík tmavočervený, 

Epipactis atrorubens 
O Udáván z lokality 6, z okolí drážního km 32,6. 

devaterník šedý, 

Helianthemum canum 
SO Roztroušeně zjištěn ve vazbě na skalní výchozy v lokalitách 4, 16 a 17. 

lilie zlatohlavá,  

Lilium martagon 
O 

Roztroušeně roste na svazích nad železnicí. Ve střetu se záměrem zjištěna 

přítomnost několika rostlin na lokalitách 6 a 11. 

třemdava bílá, 

Dictammus albus 
O 

Roztroušeně až hojně se vyskytuje v okolí skalních výchozů, vč. 

pěchavových trávníků přímo na ploše skal. Zjištěna byla na lokalitách 4 a 5 

v počtu nižších desítek jedinců. 

tařice skalní, 

Aurinia saxatilis 
O 

V území se vyskytuje poměrně hojně. Zaznamenána ve vazbě na skalní 

výchozy na lokalitách 4, 5, 8-12, 14-17. 

dřín jarní, 

Cornus mas 
O Zaznamenán na lokalitách 6-9 a 11. Jeho přítomnost nelze vyloučit ani jinde. 

chrpa chlumní, 

Centaurea triumfetti 
O 

Ojedinělý výskyt byl během průzkumů zjištěn na lokalitách 4, 5, 11 a 17. 

Očekávat lze i na dalších skalních výchozech. 

koniklec luční, 

Pulsatilla pratensis 
SO 

Rostlina vázaná na pěchavové trávníky, ojediněle zjištěna ve vazbě na 

sanované skalní výchozy na lokalitě 4. Bohatá populace se nachází ve vazbě 

na výchozy již mimo navržené sanace. 

kavyl Ivanův, 

Stipa pennata 
O 

Přítomnost zjištěna na lokalitě 4, ve vazbě na pěchavové trávníky. Jeho 

přítomnost nelze zcela vyloučit ani na dalších lokalitách. 

čmeláci, 

Bombus sp. 
O 

Zjištěni při sběru potravy. Nelze vyloučit využívání okolí železnice 

k zakládání mateřských kolonií. 

zlatohlávek tmavý,  

Oxythyrea funesta 
O Udáván z okolí. Vázán je na dvouděložné byliny. 

otakárek ovocný, 

Iphicilides podalarius 
O 

Udáván z okolí. Ke sběru nektaru využívá dvouděložné byliny, vázán na 

zástupce miříkovitých. 

ptakárek fenyklový, 

Papilio machaon 
O 

Udáván z okolí. Ke sběru nektaru využívá dvouděložné byliny, vázán na 

zástupce miříkovitých. 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Poznámka k výskytu 

skokan skřehotavý, 

Pelophylax ridibundus 
KO Velká populace vázána na tok Berounky. 

skokan štíhlý, 

Rana dalmatina  
SO Udáván z tůní u Berounky SV od Tetína. 

ropucha obecná, Bufo 

bufo 
O Udávána z tůní u Berounky SV od Tetína, okolí Srbska i Karlštejna. 

ropucha zelená, 

Bufotes viridis 
SO Uváděna z okolí Srbska a Karlštejna. 

čolek obecný, 

Lissotriton vulgaris 
SO Udáván z tůní v nivě Berounky SV od Tetína. 

mlok skvrnitý, 

Salamandra 

salamandra 

SO 
Žije ve vazbě na vodní toky a listnaté svahy, např. v okolí Korna či 

Vanovických skal. 

ještěrka obecná, 

Lacerta agilis 
SO Roztroušeně se vyskytuje v území. 

slepýš křehký, 

Anguis fragilis 
SO Skrytě žijící druh vyskytující se v celém území.  

užovka obojková, 

Natrix natrix 
O Druh vázaný na vodní toky. Zimuje i ve štěrkovém loži. 

užovka podplamatá, 

Natrix tessellata 
KO Výskyt udáván ve vazbě na Berounku. Zimuje ve vazbě na skalnaté svahy. 

užovka hladká, 

Coronella austriaca 
SO 

Výskyt udáván ze stepních a lesostepních lokalit, zimuje a vyhledává úkryty 

ve vazbě na skalnaté svahy. 

čáp černý, 

Ciconia nigra 
SO Pozorován při přeletu. 

čírka obecná, 

Anas crecca 
O Udávána z Berounky. 

hohol severní, 

Bucephala clangula 
SO Udáván z Berounky. 

holub doupňák, 

Columba oenas 
SO Hnízdí v lesích v NPR Koda. 

kavka obecná, Corvus 

monedula 
SO Zjištěna během přeletů a sběru potravy ve vazbě na osídlení. 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Poznámka k výskytu 

krahujec obecný, 

Accipiter nisus 
SO Udáván z okolí, vyloučit nelze ve vazbě na porosty dřevin v okolí železnice. 

ledňáček říční, 

Alcedo atthis 
SO Druh ve vazbě na tok Berounky, kde hnízdí, loví. 

morčák velký, 

Mergus merganser 
KO Udáván z Berounky. 

potápka malá, 

Tachybaptus ruficollis 
O Udávána z Berounky. 

potápka roháč, 

Podiceps cristatus 
O Udáván z Berounky. 

rorýs obecný, 

Apus apus 
O Přelety při lovu potravy. 

slavík obecný, 

Luscinia 

megarhynchos 

O 
Akustické projevy zaznamenány v porostech křovin u Karlštejna a pod 

Tetínem. 

strakapoud prostřední, 

Dendrocopos medius 
O Udáván z širšího území. 

vlaštovka obecná, 

Hirundo rustica 
O Přelety při lovu potravy. 

volavka bílá, 

Ardea alba 
SO Udávána z Berounky. 

veverka obecná, 

Sciurus vulgaris 
O Pozorována ojediněle ve vazbě na porosty dřevin v okolí železnice. 

bobr evropský, 

Castor fiber 
SO Okusy podél toku Berounky.  

netopýr vousatý,  

Myotis mystacinus 
SO Udáván z území. 

C.I.4.  Významné krajinné prvky 

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický 

vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany 

přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 

jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Ke 

stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 
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Celý záměr je lokalizován uvnitř CHKO Český kras, proto nejsou VKP dále posuzovány. 

Památné stromy 

V zájmovém území se nenacházejí památné stromy. 

C.I.5.  Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor 

funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a 

místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.  

Nadregionální úroveň ÚSES 

 

Obr.č.27 Nadregionální ÚSES dle ZUR Středočeského kraje 

NRBC Karlštej – Koda 

Bicentrum se rozkládá na levé straně Berounky. Jedná se o významné a funkční biocentrum, o 

celkové rozloze 2100 ha. Zahrnuje jak zvláště chráněná území, tak i další hodnotné plochy 

lesních porostů a luční plochy. 

Charakteristika lučních ploch: 

• mírně narušené louky v okolí Střevíce, louky stepního charakteru 

• louky na suchých stráních na levém břehu Berounky 
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• louky u Hostimi, intenzivní louky přecházejí do květnatých extenzivních až ve skalní 

step 

• louky u Sedlece – extenzivní až intenzivní louky na svazích 

• zorněná niva Berounky 

• Čeřinka u Bubovic – suché louky s nálety křovin, louky na nivě Bubovického potoka  

Pro ochranu a zlepšení stavu lučních porostů, které vedle lesních porostů vytvářejí ekologicky 

významná společenstva, jsou navržena především následující opatření: louky nehnojit, 

pravidelně sklízet, extenzivně spásat, nivu Berounky zatravnit. 

Do nadregionálního biocentra jsou dále zahrnuta i zvláště chráněná území, NPR Karlštejn 

Koda. Jedná se o území východně od Berouna na silurských a devonských horninách, hlavně 

vápencích. Území je převážně lesnaté se zachovalou druhovou skladbou, převažují bukové 

doubravy – vápencové, dále svěží, kyselé, místy zachovalé bučiny s hojnými druhy 

vstavačovitých. Převažující dřevinná skladba“ dub, buk, habr, lípa, v menším zastoupení smrk, 

borovice, jasan. Pro biocentrum je typická i bohatá fauna přes hmyz, měkkýše, řada pernatých 

dravců i pěvců, dále plazi i savci. Vyskytuje se zde řada kriticky ohrožených druhů rostlin 

(např. včelník rakouský, hlaváček jarní, kavyl sličný, koniklec luční, lýkovec vonný). Nadále je 

doporučeno ochranu biocentra zaměřit na udržení přirozené skladby s dominantním 

zastoupením dubu.  

 

NRBK K56  

NRBK byl vymezen na podkladě ÚTP a projednán s Městysem Karlštejn a s obcemi Srbsko, 

Líteň, Hlásná Třebáň a Zadní Třebáň. Vodní biokoridor širšího významu, který spojuje NRBC 

22 Karlštejn – Koda a území CHKO s dolním Poberouním. Prochází EVL CZ0214017 - 

Karlštejn – Koda, I., II. i III. zónou; zasahují do něj ochranná pásma NPR Karlštejn, NPR Koda  

PR Voškov. Podél osy biokoridoru byla při zpracování územního plánu Městyse Karlštejn 

vymezena v aktivní inundační zóně Berounky dvě lokální biocentra LBC 120A a LBC 121A. 

Osa biokoridoru je tvořena korytem Berounky a příbřežní zónou. Karlštejnský jez, který 

původně sloužil jako vzdouvací objekt pro vodní Klučický mlýn (posléze též malou vodní 

elektrárnu) byl v 80. letech rekonstruován. Jez není vybaven rybím přechodem a tvoří tak dílčí 

překážku volného pohybu některých druhů živočichů v toku. Podél pravého břehu Berounky je 

v současnosti plánována výstavba cyklostezky ze Srbska do Karlštejna. 

 

Ochranné pásmo NRBK 

- celé zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru 

- účelem ochranných zón je podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky 

regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm 

ekologické stability („kostra ekologické stability“) nacházející se v zóně jsou chápány jako 

součást nadregionálního biokoridoru. 

 

Lokální ÚSES 

Nejsou dotčeny lokální biokoridory ani biocentra. Mezi Berounem a Tetínem je nad tratí veden 

lokální biokoridor, záměrem nebude dotčen. 

C.I.6.  Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny.  
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CHKO Český kras 

Český kras je jedinečné území z hlediska světové geologie, stratigrafie siluru a devonu a 

výzkumu vývoje života v těchto obdobích historie Země. Je to rovněž největší vápencové 

území v Čechách se zachovalými rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a 

listnatých lesů s velmi bohatou přirozenou květenou a zvířenou. Pestrost přírody je zde výrazně 

ovlivněna říčním a krasovým fenoménem. Z botanického hlediska celé území CHKO spadá do 

samostatného fytogeografického okresu Český kras. Složení květeny a vegetace zde bylo a je 

ovlivněno geologickým (převážně vápencovým) podkladem, specifickou geomorfologií 

krajiny, sousedstvím teplejších a sušších regionů xerotermní květenné oblasti a v neposlední 

řadě i lidskou činností a osídlením. 

 

 

Obr.č.28 Zonace CHKO Český kras v zájmovém území.  

http://webgis.nature.cz/mapomat/ 

Tab.č.15 Zonace CHKO dle průdodu stávající trati. 

staničení Zóna CHKO 

Km 30,8-31,0 II. 

Km 31,0-32,8 I. 

Km 32,8-33,0 II. 

Km 33,0-33,45 III. 

Km 33,45-34,2 II. 

Km 34,2-35,35 I. 

Km 35,35-35,65 II. 

Km 35,65-36,1 III. 

Km 36,1-36,4 II. 

http://webgis.nature.cz/mapomat/
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staničení Zóna CHKO 

Km 36,4-38,2 III. 

 

I. zóna 

Do I. zóny CHKO jsou zařazeny přírodě blízké ekosystémy udržované v žádoucím stavu 

vhodným managementem. Převážně se jedná o přírodě blízké lesní ekosystémy, dále o skalní a 

stepní, částečně i luční ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů. Jedná se zejména o 

zvláště chráněná území nebo jejich návrhy a nejhodnotnější části neregionálního a regionálního 

ÚSES. 

 

II. zóna 

Do II. zóny je zařazena převážná část lesních porostů mimo MZCHÚ, částečně pozměněné 

lesní porosty p i okrajích větších komplex a mozaika lesních ekosystém pozměněných a přírodě 

blízkých zvláště ve východní části CHKO. Dále jsou zařazeny ucelené extenzivní 

polopřirozené louky a pastviny s vyšší druhovou rozmanitostí často s výskytem zvláště 

chráněných druhů organismů. Spíše výjimečně se vyskytuje rozptýlená nebo jednotlivá 

zástavba (zejména chatové osady) a n které malé obce (nap . Solopisky, Hostim). 

 

III. zóna 

Do III. zóny jsou zařazeny člověkem pozměněné ekosystémy, které jsou běžně hospodářsky 

využívané. Ve III. zón převládá zemědělská krajina, s ornou půdou, méně s loukami i 

pastvinami. Do této zóny jsou zařazeny také téměř všechny obce a plošně významné lomy. 

Lesy se ve III. zón téměř nevyskytují, přítomny jsou jen plošně nevýznamné remízy v 

zemědělských pozemcích. 

Přírodní rezervace Tetínské skály 

Od km 34,770 do km 36,950 železniční trať hraničí s přírodní rezervací Tetínské skály. Od km 

34,720 do km 37,010 záměr prochází ochranným pásmem této přírodní rezervace.  

Předmětem ochrany je území s pestrým horninovým podkladem, kde se plně projevil říční i 

krasový fenomén. Na severně a severovýchodně orientovaných svazích a skalních stěnách nad 

údolím Berounky se vyvinula nelesní společenstva perialpinských rostlin a bezobratlých 

živočichů. Jeskyně Turské maštale je významnou archeologickou lokalitou. Skalní stěny a 

svahy se severní a severovýchodní expozicí hostí cenná nelesní společenstva vápnomilných 

rostlin. Na mělkých kamenitých půdách nalezneme pionýrská společenstva svazu Alysso-

Sedion s česnekem chlumním (Allium senescens subsp. montanum) nebo lomikamenem 

trojprstým (Saxifraga tridactylites). Na severně ukloněných svazích a skalních stěnách, 

štěrbinách a teráskách se vyvinuly pěchavové trávníky (Seslerio-Festucion pallentis) 

s dealpinskými druhy lomikamenem trsnatým (Saxifraga rosacea), lomikámenem latnatým 

(Saxifraga paniculata) a hvozdíkem sivým (Dianthus gratianopolitanus), též s výskytem tařice 

skalní (Aurinia saxatilis). Mírnější svahy s hlubší půdou pokrývají kostřavové trávníky svazu 

Festucion valesiacae s druhy Stipa joannis, Centaurea triumfetttii, na vlhčích místech pak 

sveřepové a válečkové trávníky (Bromion erecti) s druhy jako je úročník bolhoj (Anthyllis 

vulneraria), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), 

mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla). Roztroušeně zde roste též plamének přímý 

(Clematis recta).  
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Národní přírodní rezervace Koda 

Od km 32,240 do km 32,760 železniční trať prochází národní přírodní rezervací Koda (zde tzv. 

Vanovické skály), od km 32,760 do km 33,580 s touto národní přírodní rezervací hraničí. Od 

km 32,160 do km 32,850  a od km 33,140 do km cca 33,500 záměr prochází ochranným 

pásmem této národní přírodní rezervace.  

V rozsáhlém území je v souladu s členitým reliéfem a klimatem vyvinut soubor vápnomilných 

ekosystémů zahrnující všechny hlavní biotopy Českého krasu. Nalezneme zde lužní a suťové 

lesy s pěnovcovými prameništi, dubohabřiny, kyselé doubravy, okroticové bučiny, šipákové 

doubravy a lesostepi spolu s xerotermními trávníky a více typů skalních stepí. Nacházejí se tu 

významné stratigrafické, paleontologické a archeologické lokality. 

C.I.7.  Jeskyně 

Jeskyně jsou chráněny dle §10 zákona č.114/1992 Sb.   

 (1) Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich 

výplní a přírodních jevů v nich. 

  (2) Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav je 

zakázáno. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případech, kdy 

je to v zájmu ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný zájem chráněný tímto nebo jiným zákonem 

výrazně převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní. 

 

Ochrana jeskyní 

Vzhledem k tomu, že železnice prochází krasovým územím, při patě skalních výchozů, tak zde 

byla zjištěna celá řada jeskyní. V celém úseku trati, kde se nacházejí krasovějící vápence, se 

mohou vyskytovat i další, dnes neznámé dutiny. 

Jednoznačně prokázaným podzemním prostorem pod stávajícím železničním tělesem je 

Podtraťová jeskyně v km 37,743. Vlastní propast probíhá šikmo pod drážním tělesem. Pro 

zjištění výskytu podzemních prostor pod železnicí bylo využito georadaru. 

 
Tab.č. 16 Přehled v dnešní době známých podzemních prostor v blízkosti železničního tělesa 

název  evidenční číslo  km  

Kostelík 17-005 31,415 

Pavoučí 17-004 31,498 

Se sondou 17-003  

Podtraťová 17-002 31,743 

Na dislokaci 17-009 32,683 

bez označení   

Elektrifikační II 14-032 33,866 

Elektrifikační I 14-031 34,600 

Traťová 14-002/A  

Písková 14-028 34,880 

Komín v Montánce 14-021 35,100 

Terasová 14-007 35,300 

U štoly 13-009 36,186 

Oblézačka 13-023 36,188 
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název  evidenční číslo  km  

Turské Maštale 13-004 36,290 

Kuchařská 13-019 36,641 

C.I.8.  Přírodní parky 

K ochraně krajinného rázu je určen §12 zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a je 

nástrojem orgánů ochrany přírody jak regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití území 

nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině. 

Citace dle §12 zákona č.114/1992 Sb. 

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 

přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování 

staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit 

nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního 

prostředí obecně závazným právním předpisem. 

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a 

přírodními hodnotami, který není zvlášť chráněn podle části třetí tohoto zákona, 

může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a 

stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození 

nebo rušení stavu tohoto území. 

(4) V zastavěném území se krajinný ráz neposuzuje pouze tam, kde je územním nebo 

regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky 

ochrany krajinného rázu jsou dohodnuty s orgánem ochrany přírody. 

 

V zájmovém území se nenachází přírodní parky. 

C.I.9.  Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní 

stanoviště na území EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou 

Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice o 

ptácích) a Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). 

Evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda 

V dotčeném území se nachází jediná evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda. Železniční 

trať touto EVL prochází mezi km 31,020 - km 32,785 a mezi km 34,400 - km 37,98 (konec 

úprav).  

Lokalita Karlštejn-Koda je nejvýznamnější lokalitou v České republice pro následující typy 

přírodních stanovišť: 6110, 6190, 9150, 91H0. Obecně mají typy přírodních stanovišť v lokalitě 

Karlštejn-Koda význam díky své relativní plošné velikosti v rámci České republiky, která je 
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podmíněna i značnou rozlohou lokality. Kontinentální opadavé křoviny se vyskytují v podobě 

malých plošek na skalních výchozech především podél Berounky a jejích přítoků – 

Loděnického a Budňanského potoka. Celkovou rozlohou stanoviště se toto území řadí ke 

čtyřem nejvýznamnějším pro kontinentální opadavé křoviny v ČR. Vápnité nebo bazické skalní 

trávníky mají obdobný výskyt jako kontinentální opadavé křoviny na skalních výchozech 

především podél Berounky a jejích přítoků – Loděnického a Bubovického potoka (Velká hora), 

méně již Budňanského potoka, v Kodské a Císařské rokli - kde mnohdy tvoří společnou 

mozaiku. Dále vyskytují na „stepích“ na kopci Doutnáči a na Lištině. Lokalita Karlštejn-Koda 

je absolutně nejvýznamnější lokalitou v ČR pro vápnité nebo bazické skalní trávníky. Panonské 

skalní trávníky mají opět obdobný výskyt jako vápnité a bazické skalní trávníky na skalních 

výchozech především podél Berounky a jejích přítoků – zvláště kolem Loděnického potoka a 

Bubovického potoka, kde skoro vždy tvoří společnou mozaiku. Velké plochy jsou kromě toho 

v lomu na Chlumu a v lomu Paraple. Lokalita Karlštejn-Koda je pro vápnité nebo panonské 

skalní trávníky opět absolutně nejvýznamnější lokalitou v ČR. Polopřirozené suché trávníky a 

facie křovin na vápnitých podložích se v zásadě vyskytují na všech místech jako všechny 

předchozí stanoviště na skalních výchozech, kde tvoří mozaiku se všemi třemi dříve 

uvedenými. Navíc se vyskytují na Kněží hoře, Na Placích, mezi Lištinou a Lišticí a na Šanově 

koutě – jako pozůstatky bývalých pastvin. Pro polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích představuje Karlštejn-Koda významnou lokalitu minimálně středočeského 

významu. Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců se tvoří především v Kodské a Císařské 

rokli a na několika málo místech na lesních potocích. Mají minimálně středočeský význam. 

Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů je rozšířena především v údolí Berounky 

na Tetínských skalách, Loděnického potoka v okolí Svatého Jana pod Skalou, v údolí 

Bubovického potoka v okolí vodopádů, kolem lomu Alkazar u Berounky a v lomech u Malé 

Ameriky. Částečně tvoří mozaiku s panonskými skalními trávníky. Z hlediska výskytu 

chasmofytické vegetace vápnitých skalnatých svahů je Karlštejn-Koda třetí nejvýznamnější 

lokalita v ČR. Středoevropské vápencové bučiny pokrývají severozápadní až severovýchodní 

svahy ve čtyřech víceméně oddělených sublokalitách. Rozlohou středoevropských 

vápencových bučin je Karlštejn-Koda jednoznačně nejvýznamnější v ČR. Dubohabřiny patří 

mezi plošně nejrozšířenější stanoviště v lokalitě Karlštejn-Koda – pokrývá téměř polovinu její 

rozlohy a jsou rozšířeny v zásadě rovnoměrně po celém území lokality. Dubohabřiny rostou na 

široké škále ekotopů vhodných pro růst lesa – od mírně vlhkých severních svahů přes plošiny 

až po mírně ukloněné jižní svahy. Bohatost bylinného patra je pak úměrná zásobení vodou a 

živinami. Rozlohou dubohabřin patří Karlštejn-Koda mezi pět nejvýznamnějších lokalit v ČR. 

Suťové lesy - z hlediska rozlohy suťových lesů patří Karlštejn-Koda mezi deset 

nejvýznamnějších lokalit v ČR. Panonské šipákové doubravy se vyskytují na jižních svazích až 

plošinách téměř na celém území lokality Karlštejn-Koda. Rozlohou panonských šipákových 

doubrav je Karlštejn-Koda vůbec nejvýznamnější lokalitou v ČR. Eurosibiřské stepní doubravy 

se vyskytují roztroušeně, většinou s průměrnou reprezentativností. Rozlohou eurosibiřských 

stepních doubrav patří Karlštejn-Koda mezi 15 nejvýznamnějších lokalit v ČR. Včelník 

rakouský se v České republice vyskytuje téměř výhradně v Českém krasu, z toho se v lokalitě 

Karlštejn-Kodě vyskytuje absolutní většina populací i jedinců. Karlštejn-Koda je tak absolutně 

nejvýznamnějším územím pro včelník rakouský v rámci ČR. Populace zvonovce liliolistého se 

vyskytují pouze na třech lokalitách v ČR, jedná se tedy o velmi vzácný druh. V lokalitě 

Karlštejn-Koda jsou populace sice nejslabší, ale vzhledem ke vzácnosti druhu je význam 

lokality velký. Pro netopýra černého a netopýra velkého představuje lokalita jednu z 

nejvýznamnějších území v ČR. Lokalita Karlštejn-Koda představuje klasické území mnoha 

terénních přírodovědných oborů (mykologie, entomologie, geobotanika aj.) i významnou 

archeologickou lokalitu. 
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Podle stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras (0347/CK/2012 ze dne 

14.2.2012) nelze vyloučit významný vliv záměru na vymezené ptačí oblasti ani evropsky 

významné lokality a je nutné záměr posoudit dle ustanovení §45i zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny.  

Jak je patrné ze situace z níže uvedeného obrázku, posuzovaný záměr, tj. železniční trať 

navržená k optimalizaci, se nachází ve velmi komplikovaném území, čemuž odpovídá i velmi 

členité vymezení Evropsky významné lokality Karlštejn-Koda. Tato EVL se rozprostírá na 

obou březích Berounky, v posouzení je pozornost zaměřena především na pravobřežní stranu, 

kudy prochází i předmětná trať. Do přímého kontaktu s EVL se trať dostává ve dvou úsecích, a 

to v železničním kilometru 31,0 až 32,8 a 34,4 až cca 38,0. V ostatních částech železničního 

úseku se plocha EVL od trati více či méně vzdaluje a přímo s ní neinterferuje. 

 

Obr.č.29 EVL Karlštejn – Koda v části posuzovaného úseku, ve kterém dochází k přímému kontaktu se 

železniční tratí (červeně) – cca drážní km 31,0–32,8 a 34,4-37,95. 

Tab.č. 17 Celkový přehled stanovišť v rámci EVL Karlštejn-Koda 

Celková rozloha lokality: % ha: 2658.0247 

Z toho prioritních naturových biotopů:  19.54  519.5733 

Z toho neprioritních naturových biotopů:  54.78  1456.2714 

Z toho ostatních přírodních biotopů:  5.86  156.0077 

Z toho X biotopů:  15.94  423.8275 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#biotopy
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#biotopy
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#biotopy
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#biotopy
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Celková rozloha lokality: % ha: 2658.0247 

Z toho nereklasifikovaných biotopů:  0  

 

Tab.č. 18 Přírodní (naturová) stanoviště v rámci EVL Karlštejn-Koda s vyznačením, zda jsou v této EVL 

předmětem ochrany, či nikoli. Tučně zvýrazněna stanoviště dle Přílohy o stanovištích příslušné směrnice 

EK, pod nimi odpovídající typ stanoviště dle Katalogu biotopů ČR.   
 

Stanoviště/Biotop Rozloha 

(ha) 

Rozloha (ha) 

Aktualizace 

Podíl 

(%) 

R/Z/G Předmět 

ochrany 

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s 

vegetací typu Magnopotamion nebo 

Hydrocharition  

9.5363  0.35 B/B/- 

 

 

V1F Makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních stojatých vod - 

ostatní porosty 

9.5363 0,0497 

 

0.35 B/B/- 

 

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací 

svazů Ranunculion fluitantis a 

Callitricho-Batrachion  

3.5947  0.13 C/B/- Ano 

 

V4A Makrofytní vegetace vodních toků - 

porosty aktuálně přítomných vodních 

makrofyt 

3.5947 29,6184 

 

0.13 C/B/- 

 

3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů 

Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.  

0.4948  0.01 C/C/C Ano 

 

M6 Bahnité říční náplavy 0.4948 0,2074 

 

0.01 C/C/C 

 

40A0 Kontinentální opadavé křoviny  1.7578  0.06 A/A/A Ano 
 

K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se 

skalníky (Cotoneaster spp.) 

1.7578 0,4111 

 

0.06 A/A/A 

 

5130 Formace jalovce obecného (Juniperus 

communis) na vřesovištích nebo 

vápnitých trávnících  

6.2568  0.23 B/B/B Ano 

 

T3.4B Širokolisté suché trávníky bez 

význačného výskytu vstavačovitých a s 

jalovcem obecným (Juniperus communis) 

6.2568 3,8337 

 

0.23 B/B/B 

 

6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky 

(Alysso-Sedion albi) 

3.0315  0.11 A/A/A Ano 

 

T6.2A Bazifilní vegetace efemér a 

sukulentů s převahou netřesku 

výběžkatého (Jovibarba globifera) 

1.8314 0,5753 

 

0.06 A/A/A  

 

T6.2B Bazifilní vegetace efemér a 

sukulentů bez převahy netřesku 

výběžkatého 

1.2001 5,6602 

 

 

0.04 B/A/A  

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo- 29.8111  1.12 A/A/A Ano 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=5
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=10
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=11
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=16
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=17
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=18
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=20
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Stanoviště/Biotop Rozloha 

(ha) 

Rozloha (ha) 

Aktualizace 

Podíl 

(%) 

R/Z/G Předmět 

ochrany 

Festucetalia pallentis)  
 

T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou 

(Festuca pallens) 

23.5264 10,5141 

 

0.88 A/A/A  

 

T3.2 Pěchavové trávníky 6.2847 21,4235 

 

0.23 B/A/A  

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie 

křovin na vápnitých podložích 

(Festuco-Brometalia), význačná 

naleziště vstavačovitých - prioritní 

stanoviště  

4.5693  0.17 B/B/C Ano 

 

T3.3C Úzkolisté suché trávníky - porosty 

s význačným výskytem vstavačovitých 

4.5693 5,2157 

 

0.17 B/B/C 

 

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie 

křovin na vápnitých podložích 

(Festuco-Brometalia)  

83.0332  3.12 B/B/A Ano 

 

T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty 

bez význačného výskytu vstavačovitých 

43.1780 43,1142 

 

1.62 B/B/A  

 

T3.4D Širokolisté suché trávníky bez 

význačného výskytu vstavačovitých a bez 

jalovce obecného (Juniperus communis) 

39.8552 53,4744 

 

1.49 B/B/B  

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 

společenstva nížin a horského až 

alpínského stupně  

3.7382  0.14 D/B/- 

 

 

T1.6 Vlhká tužebníková lada 3.7382 1,4372 0.14 D/B/- 

 

6510 Extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis)  

62.0662  2.33 C/B/- 

 

 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 62.0662 43,7213 2.33 C/B/- 

 

7220 Petrifikující prameny s tvorbou 

pěnovců (Cratoneurion) 

0.2589  0.00 A/A/A Ano 

 

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 0.2589 0,2768 0.00 A/A/A 

 

8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského 

stupně  

0.2556  0.00 B/A/A Ano 

 

S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin 0.2556 1,9388 0.00 B/A/A 

 

8210 Chasmofytická vegetace vápnitých 

skalnatých svahů  

9.1344  0.34 B/A/A Ano 

 

S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a 

drolin 

9.1344 7,7324 

 

0.34 B/A/A 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=22
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=28
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=30
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=37
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=41
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=42
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Stanoviště/Biotop Rozloha 

(ha) 

Rozloha (ha) 

Aktualizace 

Podíl 

(%) 

R/Z/G Předmět 

ochrany 

8230 Pionýrská vegetace silikátových skal 

(Sedo-Scleranthion, Sedo albi-

Veronicion dillenii) 

0.0296  0.00 C/B/- 

 

 

T6.1B Acidofilní vegetace efemér a 

sukulentů bez převahy netřesku 

výběžkatého 

0.0296 - 0.00 C/B/- 

 

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti  0.0049  0.00 B/B/A Ano 
 

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.0049 0,0040 

 

0.00 B/B/A 

 

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  19.538  0.73 B/A/- 

 

 

L5.1 Květnaté bučiny 19.5380 27,4044 0.73 B/A/- 

 

9150 Středoevropské vápencové bučiny 

(Cephalanthero-Fagion)  

166.7486  6.27 B/A/A Ano 

 

L5.3 Vápnomilné bučiny 166.7486 179,2068 6.27 B/A/A 

 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-

Carpinetum  

1062.2846  39.96 B/A/A Ano 

 

L3.1 Hercynské dubohabřiny 1062.2846 1 206,4805 39.96 B/A/A 

 

9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, 

sutích a v roklích  

142.8894  5.37 B/A/A Ano 

 

L4 Suťové lesy 142.8894 100,9798 5.37 B/A/A 

 

91E0  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

9.1326  0.34 B/B/- 

 

 

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, 

typické porosty 

9.1326 15,2575 0.34 B/B/- 

 

91H0 Panonské šípákové doubravy  286.5149  10.77 B/A/A Ano 
 

L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné 

doubravy 

286.5149 293,4694 10.77 B/A/A 

 

91I0 Eurosibiřské stepní doubravy  71.1633  2.67 B/B/B Ano 
 

L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné 

doubravy 

71.1633 41,2193 

 

2.67 B/B/B 

 

Tab.č. 19 Ostatní přírodní biotopy v rámci EVL Karlštejn-Koda 
 

Biotop Rozloha 

(ha) 

Rozloha (ha) 

Aktualizace 

Podíl(%) R/Z 

K1  Mokřadní vrbiny 0.1251 - 0.00 B/B 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=44
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=45
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=47
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=49
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=50
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=51
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=54
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=57
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=58
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Biotop Rozloha 

(ha) 

Rozloha (ha) 

Aktualizace 

Podíl(%) R/Z 

K2.1  Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 1.4506 3,6256 

 

0.05 C/C 

K3  Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 72.6399 60,0033 2.73 B/B 

K4C  Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a 

bez s mandloně nízké 

0.0092 0,0323 

 

0.00 C/B 

L2.2B  Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy 7.4615 15,2575 

 

0.28 B/B 

L6.5B  Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky 

chlupaté (Genista pilosa) 

35.8493 27,8436 

 

1.34 B/A 

L7.1  Suché acidofilní doubravy 4.3928 - 0.16 B/A 

M1.1  Rákosiny eutrofních stojatých vod 0.8412 0,8636 0.03 C/C 

M1.4  Říční rákosiny 1.1463 3,0098 0.04 C/B 

M1.7  Vegetace vysokých ostřic 0.4800 - 0.01 D/C 

M4.1  Štěrkové náplavy bez vegetace 0.1554 - 0.00 A/A 

S1.5  Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským 

(Ribes alpinum) 

0.0120 0,1916 0.00 B/A 

S3A  Jeskyně přístupné veřejnosti 0.0030 0,0885 0.00 D/C 

T1.3  Poháňkové pastviny 2.1993 1,5178 0.08 B/B 

T1.4  Aluviální psárkové louky 7.7313 6,6774 0.29 C/B 

T1.5  Vlhké pcháčové louky 2.0792 1,8831 0.07 B/B 

T4.1  Suché bylinné lemy 4.8452 1,3184 0.18 B/A 

T4.2  Mezofilní bylinné lemy 14.2852 0,5851 0.53 C/B 

V2C  Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - 

ostatní porosty 

0.3012 - 0.01 C/B 

Tab.č. 20 Biotopy řady X 
 

Biotop Rozloha (ha) Podíl (%) 

X1  Urbanizovaná území 22.7355 0.85 

X2  Intenzivně obhospodařovaná pole 60.7129 2.28 

X3  Extenzivně obhospodařovaná pole 11.1631 0.41 

X4  Trvalé zemědělské kultury 0.0016 6.01 

X5  Intenzivně obhospodařované louky 46.5044 1.74 
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Biotop Rozloha (ha) Podíl (%) 

X6  Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla 18.7874 0.70 

X7  Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 16.4403 0.61 

X8  Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy 0.0784 0.00 

X9A  Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami 111.9949 4.21 

X9B  Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami 25.0335 0.94 

X10  Paseky s podrostem původního lesa 33.4644 1.25 

X11  Paseky s nitrofilní vegetací 41.6398 1.56 

X12  Nálety pionýrských dřevin 22.2216 0.83 

X13  Nelesní stromové výsadby mimo sídla 12.1365 0.45 

X14  Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace 0.9132 0.03 

  Tab.č. 21 Druhy – Rostliny 

Druh Stálá populace  Zastavující se  Zimující  Hnízdící  

Podíl populace  Zachovalost  Izolace  Celkové hodnocení  

včelník rakouský 

(Dracocephalum austriacum) 

1700 

   

A A A A 

zvonovec liliolistý 

(Adenophora liliifolia) 

50 

   

B B B B 

 Tab.č. 22 Druhy – Živočichové 

Druh Stálá populace  Zastavující se  Zimující  Hnízdící  

Podíl populace  Zachovalost  Izolace  Celkové hodnocení  

netopýr černý 

(Barbastella barbastellus) 

  

50-80 

 

C B C B 

netopýr velký 

(Myotis myotis) 

  

500-700 200 

B B C A 

přástevník kostivalový 

(Euplagia quadripunctaria) 

C 

   

C B C C 

roháč obecný 

(Lucanus cervus) 

C 

   

C B C C 

Předmětný úsek železniční trati – a především související biotopy, které ho obklopují, byly 

předmětem průzkumu v minulých letech, aktuálně pak počátkem července 2019. Zároveň byl 

v souvislosti se zpracovávanou přípravnou dokumentací stavby proveden podrobný botanický a 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#StalaPopulace
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zastavujici
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zimujici
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Hnizdici
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#PodilPopulace
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zach_d
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Izolace
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#CelkoveHodnoceni
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=58
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=87
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#StalaPopulace
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zastavujici
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zimujici
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Hnizdici
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#PodilPopulace
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zach_d
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Izolace
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#CelkoveHodnoceni
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=39
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=43
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=16
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zoologický průzkum (Dokumentace pro územní řízení, část B.3.1.: Přírodovědný průzkum, 

SUDOP Praha, 06/2019). V tomto výstupu jsou uvedeny hodnotné informace týkající se 

aktuálního stavu přírodních stanovišť a výskytu, resp. velikostí populací významných druhů 

rostlin a živočichů.  

Zároveň v roce 2018 a 2019 proběhl průzkum lokalit pomocí dronu (EASYmap a.s., 2019). 

Jedná se o velmi účinný nástroj, který umožnil sběr informací o velikosti a distribuci populací 

ochranářsky významných druhů rostlin (Dracocephalum austriacum (včelník rakouský), 

Saxifraga rosacea (lomikámen trsnatý), Dianthus gratianopolitanus (hvozdík sivý), Saxifraga 

paniculata (lomikámen vždyživý) na kolmých a jinak velmi obtížně přístupných stěnách 

jednotlivých skal. Terénní sběr dat proběhl v dohodě se správou CHKO Český Kras a v 

závislosti na kulminaci vegetačního stádia sledovaných druhů rostlin (duben, květen).  

Informace o aktuálním stavu přírodních biotopů a významných druhů rostlin a živočichů 

z obou uvedených prací jsou použity i v této kapitole předkládaného posouzení. Podrobný 

botanický popis jednotlivých lokalit vychází z přírodovědného průzkumu (Ing. Tomáš Adam in 

METROPROJEKT Praha a.s., 2019) a analýzy vegetace snímkováním pomocí dronů 

(EASYmap a.s., 2019)    

Lokalita 4 (km 31,2 - km 31,6) 

Jde o lokalitu s největším počtem zvláště chráněných druhů ve sledovaném úseku, mj. pouze na 

této lokalitě záměru zastihneme Dracocephalus austriacum. Na skalní stěně v km 31,58 

dominuje Saxifraga paniculata a Dianthus gratianopolitanus.  Pokud je stěna pozvolnější, je i 

více porostlá vegetací, k chráněnému Saxifraga paniculata se přidává i Aurinia saxatilis. 

Zřídka lze na stěně či přilehlé „rokli“ nalézt i Centaurea triumfettii, Dictamnus albus a 

Pulsatilla pratensis. Poměrně vzácný je zde i Saxifraga rosacea. V úseku km 31,25 – km 31,46 

začínají skály zarůstat především Pinus sylvestris, dále i Cornus sanguinea, Acer campestre aj. 

Početnost chráněných druhů je oproti úseku 31,46 - km 31,6 výrazně menší.  

Dronování v roce 2019 ukázalo, že jde o nejbohatší lokalitu s výskytem lomikamenu 

vždyživého a hvozdíku sivého. Naproti tomu lomikámen trsnatý se vyskytuje na tak velké ploše 

pouze v několika trsech. Lomikámen vždyživý se vyskytuje již v dolní části svahu na úpatí u 

železnice a vystupuje po příkrých stěnách k vrcholu. Hvozdík sivý dává přednost spíše 

travnatým teráskám na okrajích hrany skalnatého výchozu. 
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Obr.č. 30 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 31,25, 5.7.2019 

 

Obr.č. 31 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 31,4, 5.7.2019 
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Obr.č. 32 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 31,5, 5.7.2019 

 

Obr.č. 33 Horní okraj skal v km 31,580 - lokalita výskytu předmětu ochrany včelníku rakouského 

(Dracocephalum austriacum). 
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Obr.č. 34 Rostlinky včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), stav z 5. 7. 2019. 

Lokalita 5 (km 31,6 – km 31,8) 

Na vlastní příkré skále, která je od železniční trati oproti lokalitě 4 „odstoupenější“, 

z chráněných druhů dominuje Aurinia saxatilis a Saxifraga paniculata. V horní partii skály a na 

její hraně z chráněných druhů nalézáme Dianthus gratianopolitanus (desítky kusů), Centaurea 

triumfettii (stovky kusů), Dictamnus albus (desítky kusů).  Na prudkých svazích zastihneme 

opět endemický Sorbus eximia (C2b) v početnosti desítek kusů. Současně se zde vzácně 

vyskytuje i jalovec obecný (Juniperus communis), přičemž nominátní poddruh jalovce 

obecného je hodnocen jako ohrožený druh naší květeny (C3). 

Dronování v roce 2019 ukázalo, že lomikámen trsnatý se vyskytuje na ní pouze ojediněle, zato 

lomikámen vždyživý roste velmi hojně na hranách skály a na teráskách prakticky po celé ploše. 

Výskyt hvozdíku sivého je ojedinělý. 
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Obr.č. 35 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 31,7, 5.7.2019 

Lokalita 6 (km 32,35 – 32,6) 

Ojediněle se zde vyskytují trsy Saxifraga paniculata. Mohou být dotčeni i jedinci Cornus mas. 

V roce 2016 zde byly zastiženy 2 exempláře Lilium martagon. Relativně blízko železniční trati 

byl zjištěn také výskyt ohroženého druhu Epipactis atrorubens (km 32,6). Pozn.: Již mimo 

sanovanou lokalitu 6 směrem k ústí Císařské rokle zastihneme na místních skalkách častý 

výskyt Aurinia saxatilis. Na nízkých skalkách od km 32,6 do km 32,8 se nachází relativně 

hojně Saxifraga paniculata.  

V úseku se vyskytují dva výchozy skal. Dronování v roce 2019 ukázalo, že lomikámen trsnatý 

se zde nevyskytuje, hvozdík sivý velmi řídce až roztroušeně na větším výchozu. Lomikámen 

vždyživý se vyskytuje velmi hojně na obou výchozech skal. 
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Obr. č. 36 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 32,5, 5.7.2019 

Lokalita 9A (km 34,02 – 34,06) 

Jednostranný antropogenní odřez je vytvořen v lochkovských vápencích. Na skále vedle 

Kruhového lomu dominuje ze zvláště chráněných druhů Aurinia saxatilis.  Ojediněle zde v roce 

2016 byla zastižena Centaurea triumfettii.  

Lokalita 10 (km 34,46 – km 34,54) 

Výrazná skála těsně se přimykající železniční trati hostí z chráněných druhů dominantně 

Aurinia saxatilis, méně často i Saxifraga rosacea (ve východní části skalní stěny).  Vegetace na 

pokračujících skalách do km 34,54 je dosti podobná, mírně se zvětšuje zastoupení Saxifraga 

rosacea. Cornus mas pozorován nebyl, jeho výskyt ve změti keřů nad skalou nelze vyloučit. 

Lokalita 11 (km 34,63 – 34,66) 

Jednostranný antropogenní odřez v šedých a narůžovělých devonských vápencích je vysoký až 

30 m. Stěny jsou zcela svislé. Velkou část skalního výchozu představuje plocha nové skály bez 

přítomných cévnatých rostlin, jejíž okraje porůstají náletové dřeviny.  

Na lokalitě 11 zastihneme všechny tři místní chráněné lomikameny. V kolejišti Saxifraga 

tridactylites a na skalách pospolu Saxifraga paniculata a Saxifraga rosacea. Nejhojnější 

chráněnou rostlinou ovšem zůstává Aurinia saxatilis. Poblíž skal (mimo potencionálně 

sanovanou plochu) byl nalezen jeden nekvetoucí exemplář Lilium martagon. V keřovém patře a 

na horní hraně se opět vyskytuje chráněný Cornus mas.  
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Obr.č. 37 Pohled na skalní komplex v km 34,63-34,66 

Lokalita 12 (km 34,85 – km 35,0) 

Jednostranný antropogenní odřez o výšce téměř 30 m je budován ve spodní polovině masivními 

devonskými vápenci a v horní polovině zřetelně vrstevnatými vápenci.  

Na lokalitě z chráněných druhů nalezneme Aurinia saxatilis (převládá mezi km 34,85-34,9) a 

Saxifraga rosacea (dominuje mezi 34,9 -35,0). V kolejišti se objevuje Saxifraga tridactylites. 

V km 34,9 je hlavní těžiště výskytu Saxifraga rosacea na lokalitě 12. Tento druh zde potom 

vytváří mohutnější „polštáře“. Mezi km 34,9 do km 35,0 výskyt Saxifraga rosacea  ubývá, 

zůstávají pouze izolované ostrůvky. Aurinia saxatilis zde již téměř nezastihneme. 

  



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                107 

 

 

Obr.č. 38 Interiér přiléhajícího lesa v km 34,7-37,8. 

 

Obr.č. 39 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 34,9-35,0 
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Lokalita 13 (km 35,29 – 35,5) 

V lokalitě 13 se nevyskytují vysoké skalní útvary jako v lokalitách sousedních, nejvyšší 

výchozy jsou maximálně 6 metrů vysoké. V kolejišti se objevuje Saxifraga tridactylites. Na 

skalách se z chráněných druhů vyskytuje Saxifraga rosacea. Směrem k Berounu se skalní 

výchozy zmenšují, Saxifraga rosacea nalezneme povětšinou na horní hraně skalek, jeho 

početnost je zde relativně vysoká.  

 

Obr.č. 39 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 35,3, 5.7.2019 

Lokalita 14 (km 35,94 – 36,08) 

Na této lokalitě nalezneme v celém profilu oba místní chráněné „skalní“ lomikameny (poměrně 

hojně) - Saxifraga rosacea a Saxifraga paniculata, přibližně ve stejné početnosti (pozn.: 

pozemní mapování 2016 oproti dronování 2019). Saxifraga rosacea zde dokáže v desítkách 

kusů prosperovat i na betonových patkách trakčních stožárů. Aurinia saxatilis je v této oblasti 

spíše výjimečná, její sporadický výskyt se koncentruje k závěru lokality v km 36,08. I zde 

nalézáme oba lomikameny, Saxifraga rosacea i Saxifraga paniculata.  

Dronování v roce 2019 zde ukázalo bohatou - dominantní populaci lomikamenu vždyživého, na 

mírně zazemněných teráskách bez keřů a především bez zapojeného porostu trávy, hustá 

populace téměř po celé skále. Ojedinělý výskyt hvozdíku sivého, výskyt pouze několik trsů. 

Lomikámen trstnatý se zde v roce 2019 téměř neobjevuje. 
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Obr.č. 40 Pohled na část předmětné lokality a charakter vegetace v km 36,0, 5.7.2019  

 

Obr.č. 41 Terásky s  travino-bylinnou vegetací a bohatou populací lomikamenů. 
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Lokalita 15 (km 36,12 – 36,25) 

V km 36,12 z chráněných druhů převládá Aurinia saxatilis. Oba lomikameny (Saxifraga rosacea, 

Saxifraga paniculata) měly v roce 2016 nižší početnost.  Dronování v roce 2019 zde zastihlo velmi 

bohatou lokalitu na všechny druhy monitorovaných druhů. Bohatá populace lomikamenu vždyživého na 

skalních teráskách a obnažené stěně skalního výchozu, relativně bohatá populace hvozdíku sivého 

především v horní části hrany skalního výchozu. Lomikámen trsnatý se vyskytuje v hojném počtu v 

rozvolněném travnatém porostu na horní hraně skalního výchozu. 

 

Obr.č. 42 Pohled na část předmětné lokality. 
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Lokalita 16 (km 36,28 – km 36,375) 

V suti v km 36,28 prosperuje Saxifraga rosacea, ojediněle se vyskytuje i Saxifraga paniculata. 

Mohutnost místních skal je v lokalitě 16 od km 36,3 imponující.  Oproti předchozím 

průzkumům neshledáváme výskyt Dianthus gratianopolis na skalách v této lokalitě jako hojný, 

ale spíše jako méně častý – druh se vyskytuje především ve vyšších částech stěn či na jejich 

horní hraně. Průzkum dronem v roce 2018 ukázal, že hvozdík sivý spíše prosperuje v této 

lokalitě na trávnících nad vlastními skalami. 

 

Obr.č. 43 Detailní pohled na mechovo-bylinné společenstvo s bohatým výskytem lomikamenů. 

Lokalita 17 (km 36,43 – 36,55) 

Lokalitu 17 tvoří skalní výchozy pod tetínským kostelem sv. Jana Nepomuckého. Přírodní 

skalní stěna je možná až na 2/3 své plochy antropogenně upravena (patrně při stavbě železniční 

trati). Téměř svislý skalní stupeň dosahuje výšky až 50 m, při jehož patě prochází železniční 

trať. Velmi hojný je zde Saxifraga rosacea, jež místy tvoří mohutné polštáře. Častá je i Aurinia 

saxatilis, méně hojný je potom Saxifraga paniculata. V horní části skal a za hranou byl 

zaznamenán Dianthus gratianopolis a Centaurea triumfettii. Dronování v roce 2019 přineslo 

data o výskytu hvozdíku sivého i „uprostřed“ skalního masivu. 
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Obr.č. 44 Pohled na skalní stěnu předmětné lokality. 

Lokalita 18 (km 36,55 – km 36,65) 

Z větší části přirozený skalní výchoz byl při stavbě trati při patě antropogenně upraven. 

Celková výška skalního defilé se pohybuje kolem 50m. Na východní části skály nalezneme 

sporadický výskyt Saxifraga paniculata a Dianthus gratianopolis, v její západní části je naopak 

relativně hojný Saxifraga rosacea. 
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Obr.č. 45 Pohled na část předmětné lokality. 

Lokalita 19 (km 36,8 – km 36,9) 

Na této lokalitě nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin, část svahu je již dnes 

zasíťována technickým opatřením. 

C.I.10.  Ložiska nerostů 

Vliv poddolování 

Podle údajů z archivu České geologické služby - Geofondu Praha – registr poddolovaných 

území a ložisek nerostných surovin se v zájmovém území projektovaného záměru nachází  

poddolované území Tetín u Berouna 2. 

Tab.č.23 Poddolované území Tetín u Berouna 2. 

Klíč 5549 

Název Tetín u Berouna 2 

Surovina Vápenec 

Stáří před r. 1945 

Projevy 
 

Přesnost údajů přesná 

Úroveň dokumentace nedostatečná 

Věrohodnost 

informací 

zjištěná 

Zákres 32 

Signatury GF P106836 

Rozsah ojedinělá/é 
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Obr.č.46 Poddolovaná území.  

https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ 

Sesuvná území 

Podle údajů z archivu Geofondu Praha – registr sesuvů, trasa neprochází ani se nepřibližuje do 

blízkosti žádného sesuvného území. 

 

Ložiska nerostných surovin 

Podle údajů z archivu České geologické služby - Geofondu Praha – registr ložisek nerostných 

surovin se v zájmovém území projektované železniční stavby nachází dobývací prostor Tetín – 

Hostím a výhradní ložisko Tetín u Berouna.  

Tab.č.24 Dobývací prostor těžený - 1 

ID Kniha Folio Název Nerost Organizace IČ 
Stav 

využití 

Platnost 

dat 

60106 6 0106 Tetín - 

Hostím 

vápenec LOMY MOŘINA 

spol. s r. o. 

61465569 Ložisko 

těžené 

Platný 

Tab.č.25 Výhradní ložisko - 2 

ID Název Surovina Nerost Číslo 

SurIS 

Subregistr Těžba Organizace 

        

3178300 Tetín u 

Berouna 

Vápenec vápence 

ostatní - Písky 

sklářské a slévárenské 

písky slévárenské - 

Vápenec vápence 

vysokoprocentní 

vápenec 317830000 B - 

Výhradní 

ložisko 

současná 

povrchová 

LOMY 

MOŘINA 

spol. s r.o. 
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Obr.č.47 Výhradní ložisko a dobývací prostor v zájmovém území. 

https://mapy.geology.cz 

C.I.11.  Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Dle   Státního   archeologického   seznamu   většina   území   spadá   do   oblasti klasifikované 

jako území s archeologickými nálezy (ÚAN) III, tj. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a 

pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale 

jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů a UAN I.  

Mapová služba Území s archeologickými nálezy (UAN) obsahuje data Státního 

archeologického seznamu ČR. UAN jsou rozdělena do čtyř kategorií:  

• ÚAN I území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů  

• ÚAN II území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických 

nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %  

• ÚAN III území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 

archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné 

území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost 

výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie 

IV). UAN III není evidováno v SAS ČR.  

• ÚAN IV území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 

(veškerá území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním 

geologickým podložím).  

 

1 

2 
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Stavba „Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)“ zasahuje do prvků 

UAN I. a II. kategorie.  

 

Obr.č.48 Území archeologických nalezišť Karlštejn - Srbsko (zdroj: http://isad.npu.cz). 

1 

http://isad.npu.cz/
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Tab.č.26 Území archeologických nalezišť nacházející se v zájmovém území záměru Srbsko - Beroun (zdroj: 

http://isad.npu.cz) 

Číslo dle obr. 
Poř. č. SAS Název ÚAN 

Kategrie 

ÚAN 

1 8322 Domnělé hradiště nad Císařskou roklí I 

2 8237 Jeskyně - areál jeskyní I 

3 8219 Hradiště Tetín a zřícenina hrádku I 

4 8229 Ve svahu nad Berounkou I 

5 8231 Na Ratince I 

C.I.12.  Území hustě zalidněná 

Hodnocené území patří do základních sídelních jednotek, uvedených v následující tabulce. 

Nejvyšší hustotu obyvatel má Tetín – 84 ob./km2, naopak nejnižší hustotu má Korno 19 

ob./km2.  

Tab.č.27 Počet obyvatel dle základních sídelních jednotek. 

 Karlštejn 

Počet obyvatel 807 

Výměra 1208 ha 

Hustota 66 ob./km2 

 Srbsko 

Počet obyvatel 540 

Výměra 656 ha 

Hustota 82 ob./km2 

2 

3 

4 

5 

http://isad.npu.cz/
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 Korno 

Počet obyvatel 102 

Výměra 517 

Hustota 19 ob./km2 

 Tetín 

Počet obyvatel 870 

Výměra 1028 

Hustota 84ob./km2 

http://www.uir.cz/ 

C.I.13.  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

V místě výstavby a jeho nejbližším okolí se vyskytuje území, které je zatěžováno nad míru 

únosného zatížení a to především hlukem a vibracemi.  

Součástí podkladů pro vyhodnocení vlivů na hluk bylo měření hluku. Výsledné hodnoty hluku 

vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené k nejexponovanějšímu 

venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení, překračují hygienický limit 

pro den nebo noc na všech bodech ležících bezprostředně při trati. Na bodech ležících dále od 

trati jsou limity dodrženy. Limity hluku použité v hodnocení vycházejí z předpokladu uplatnění 

korekcí pro starou hlukovou zátěž, neboť oproti roku 2000 nedošlo na trati k zásadním 

změnám. Hodnoty limitů hluku použité v tomto protokolu jsou návrhem, konečné stanovení 

limitů je v kompetenci místně příslušné hygienické stanice. 

Měření hluku bylo provedeno ve třech bodech. (viz měření hluku, příloha hlukové studie): 

Výsledné hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené k 

nejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení, 

nepřekračují za daného provozu na trati hygienický limit pro den nebo noc na žádném z 

měřených bodů. Limity hluku použité v hodnocení vycházejí z předpokladu uplatnění korekcí 

pro starou hlukovou zátěž, neboť oproti roku 2000 došlo na trati k zásadnímu poklesu intenzity 

nákladní dopravy ve dne i v noci a je tedy předpoklad poklesu hlučnosti pro měřený stav. 

Celková kvalita ovzduší je  průměrně  dobrá a k  překročení platných imisních limitů dochází 

pouze u BaP o 20% v lokalitě Tetín a Beroun. 

Ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné konstatovat, že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší 

benzo(a)pyrenem je v území umístění záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně 

pod hranicí únosného zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění 

ovzduší benzo(a)pyrenem je neúnosné.  

Benzo[a]pyren patří v současnosti k hlavním problémům znečištění ovzduší v České republice. 

V roce 2017 byl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, rovný 1 ng/m3, překročen na 

téměř dvou třetinách (65,8 %, 25 z 38) všech stanic s dostupnými daty. U žádné jiné látky s 

platným imisním limitem nedochází k překročení na tak velkém podílu stanic. Navíc je na 

některých místech tento limit překročen několikanásobně. 

Z celkového hodnocení vyplývá, že je imisní limit překročen na 26,0 % území ČR, na kterém 

žije přibližně 61,8 % obyvatel. 

Koncentrace BaP vzhledem ke svému nejvýznamnějšímu zdroji (lokální vytápění) vykazují 

velmi výrazný roční chod s maximem během topné sezóny a minimy v létě. Veškeré 

zemědělství, doprava i služby se dohromady nepodílí na emisích BaP ani 2 %. Emise BaP 

pochází takřka výhradně z lokálního vytápění domácností (98,3 %). 
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C.I.14.  Staré ekologické zátěže 

Kontaminovaná místa v zájmovém území 

Nejblíže zájmovému území se nachází evidované kontaminované místo SEZ STE a.s. Beroun. 

SEZ STE, a.s. Beroun (bez rizika) 
číslo SEKM  286 001 

název lokality  STE, a.s. Beroun 

číslo lokality 8_BE 

popis lokality rozvodna, mírný svah 

vzdálenost toku (m) 828 

dosah migrace kontaminace (m) 1 000 

kontaminant NEL 

nebezpečí kontaminace 3 

plocha kontaminace 1 

významnost kontaminace 4 

 

 

Obr.č. 49 Kontaminované místo SEZ STE a.s. Beroun. 

https://gis.kr-stredocesky.cz/js/OZP_SEZ/ 

Radon 

Z hlediska radonového indexu se celé zájmové území nachází v zóně vysokého a středního  

radonového indexu. 

Radonové riziko z geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 

očekávat úroveň objemové aktivity radonu v určité geologické jednotce. Hlavním zdrojem 

radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového 
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rizika z podloží v určité geologické jednotce proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu 

hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (ekvivalentní objemová aktivita 

radonu). Zároveň indikuje i míru pozornosti, jakou je nutno věnovat opatřením proti pronikání 

radonu z podloží u nově stavěných objektů. 

Převažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v určitém typu hornin při měření 

radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového rizika. Obvyklým 

jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření objemové aktivity radonu v daném horninovém 

typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno lokálními geologickými 

podmínkami měřených ploch 

 

 

Obr.č.50 Radonová mapa zájmového území.  

http://mapy.geology.cz/rad 

http://mapy.geology.cz/rad
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí  

C.II.1.  Ovzduší  

Ovzduší 

Na celkovou situaci znečištění ovzduší v celé zájmové oblasti má nejzásadnější vliv působení 

lokálních stacionárních zdrojů a mobilních zdrojů (místní automobilová místní a tranzitní 

doprava). Na úroveň pozadí má vliv také přenos znečišťujících látek z okolního území, 

případně též ze vzdálenějších oblastí ČR nebo jiných států. Vliv mobilních zdrojů je především 

patrný u NOx a CxHx. Vliv na kvalitu ovzduší má i značný podíl lesů, vodních ploch a silně 

členitá krajina širšího území, v posuzovaném území lze očekávat příznivé ventilační poměry.  

Při stanovení stavu ovzduší v zájmové lokalitě bylo použito: 

1.  informací  poskytovaných ČHMU  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html - Mapy oblastí s 

překročenými imisními limity jsou konstruovány v síti 1x1 km.  

 
Obr.č.51  Imisní pozadí NO2 v zájmové oblasti roční limit 40[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 2014-

2018. 
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Obr.č.52   Imisní pozadí PM10 v zájmové oblasti, roční limit 40[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 2014-

2018. 

 

 
Obr. č.53   Imisní pozadí PM2,5 v zájmové oblasti, roční limit 20[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 

2014-2018. 
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Obr.č.54   Imisní pozadí benzenu v zájmové oblasti, roční limit 5[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 

2014-2018. 

 

 
Obr.č.55   Imisní pozadí B(a)P v zájmové oblasti, roční limit 1[ng/m3], průměrné koncentrace za roky 2014-

2018. 
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Obr.č.56   Imisní pozadí denníPM10 36. v zájmové oblasti,  roční limit 50[μg/m3], průměrné koncentrace za 

roky 2014-2018. 

 

Celková kvalita ovzduší je  průměrně  dobrá a k  překročení platných imisních limitů dochází 

pouze u BaP o 20% v lokalitě Tetín a Beroun. 

Ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné konstatovat, že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší 

benzo(a)pyrenem je v území umístění záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně 

pod hranicí únosného zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění 

ovzduší benzo(a)pyrenem je neúnosné.  

Benzo[a]pyren patří v současnosti k hlavním problémům znečištění ovzduší v České republice. 

V roce 2017 byl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, rovný 1 ng/m3, překročen na 

téměř dvou třetinách (65,8 %, 25 z 38) všech stanic s dostupnými daty. U žádné jiné látky s 

platným imisním limitem nedochází k překročení na tak velkém podílu stanic. Navíc je na 

některých místech tento limit překročen několikanásobně. 

Z celkového hodnocení vyplývá, že je imisní limit překročen na 26,0 % území ČR, na kterém 

žije přibližně 61,8 % obyvatel. 

Koncentrace BaP vzhledem ke svému nejvýznamnějšímu zdroji (lokální vytápění) vykazují 

velmi výrazný roční chod s maximem během topné sezóny a minimy v létě. Veškeré 

zemědělství, doprava i služby se dohromady nepodílí na emisích BaP ani 2 %. Emise BaP 

pochází takřka výhradně z lokálního vytápění domácností (98,3 %). 

C.II.2.  Voda 

Dle hydrologického členění  se nachází zájmové území stavby v dílčím povodí Berounka, v 

povodí (3. řádu) dle ČHP 1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici. 

Správcem povodí je Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka 
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Povrchové vody 

Dotčené útvary povrchových vod 

Zájmové území stavby se nachází v útvaru povrchových tekoucích vod Berounka od toku 

Litavka po ústí do toku Vltava (ID - BER 0940). 

Stavebním záměrem není zasažen žádný útvar povrchových stojatých vod. 

 
 

Základní charakteristiky vodního útvaru 

Výsledný ekologický stav útvaru Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava je 

hodnocen jako poškozený, toto hodnocení odpovídá klasifikaci biologických složek 

fytoplankton a ryby. Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním nedosažení dobrého 

stavu, toto hodnocení vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně chemických ukazatelů. Celkový 

stav útvaru je hodnocen jako nevyhovující.  

 

Charakteristiky a hodnotící ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce. 
ID útvaru BER_0940 

Název útvaru Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava 

Vodní tok Berounka 

Délka páteřního toku útvaru (km) 33,955 

Kategorie útvaru řeka 

Typ útvaru 1223 

Plocha povodí (km2) 229,034 

Popis útvaru úmoří: Severní moře, nadmořská výška m n.m. (h): h < 200, 

geologie: pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle Strahlera: 

řeky (7-9) 

BER_0940 
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Hydromorfologický charakter přirozený 

Oblast povodí Labe 

Dílčí povodí ČR Berounka 

Správce povodí Povodí Vltavy, s.p. 

ID navazujícího útvaru DVL_0820 

Název navazujícího útvaru Vltava od toku Berounka po ústí do Labe 

Název a ID reprezentativního profilu Praha Lahovice, PVL-1090 

Staničení reprezentativního profilu (ř. km) cca ř. km 0,58 

Ekologický stav/potenciál poškozený 

Biologické složky Fytoplankton - poškozený stav 

Makrozoobentos - střední stav 

Ryby – poškozený stav 

Makrofyta – neklasifikovaný stav 

Fytobentos – střední stav 

Biologie celkem - poškozený stav 

Chemické a fyzikálně-chemické parametry Všeobecné fyzikálně-chemické složky - střední stav 

Specifické znečišťující látky - střední satv 

Chemické a fyzikálně chemické složky ekologického stavu 

celkem - střední stav 

Chemický stav nedosažení dobrého stavu 

Ukazatele s hodnocením nedosažení dobrého 

stavu 

bromovaný difenyleter, PBDE – zdroj znečištění – neznámý 

antropogenní vliv 

rtuť a její sloučeniny – rozpuštěná – zdroj znečištění – 

neznámý antropogenní vliv, atmosférická depozice 

benzo[a]pyren – zdroj znečištění – atmosférická depozice 

fluoranten – zdroj znečištění – atmosférická depozice 
Celkový stav nevyhovující 

 

Pro dosažení dobrého ekologického stavu útvaru povrchových vod Berounka od toku Litavka 

po ústí do toku Vltava  je uplatňována výjimka dle článku 4 odst. 4 směrnice o vodách - 

prodloužení termínu pro zlepšení stavu z důvodu technické proveditelnosti pro ukazatele ryby, 

fytoplankton, fytobentos, makrozobentos, všeobecně fyzikálně chemické složky – acidobazický 

stav a specifické znečišťující látky. Tato výjimka platí také pro vlivy resp. zdroje znečištění 

působící na výše uvedené ukazatele – neznámý antropogenní vliv a fyzické změny – podélné 

úpravy vodních toků pro jiné účely. 

Pro dosažení dobrého chemického stavu útvaru povrchových vod Berounka od toku Litavka 

po ústí do toku Vltava je uplatňována výjimka dle článku 4 odst. 4 směrnice o vodách - 

prodloužení termínu pro zlepšení stavu z důvodu technické proveditelnosti. Výjimka se 

vztahuje na ukazatel s hodnocením nedosažení dobrého stavu a vlivy resp. zdroje znečištění 

způsobující toto hodnocení - fluoranthen - zdroje znečištění atmosférická depozice. 

Dále je udělena výjimka dle článku 4 odst. 5 směrnice o vodách - méně přísné environmentální 

cíle z důvodu technické proveditelnosti pro ukazatele rtuť a její sloučeniny – rozpuštěná, 

bromovaný difenylether, PBDE a benzo[a]pyren. Tato výjimka je udělena z důvodu vlivu 

zdrojů znečištění – neznámý antropogenní vliv a atmosférická depozice. 

 

Pro vodní útvar povrchových vod BER_0940 ve Středočeském kraji jsou dle Plánu dílčího povodí 

Berounky (II. plánovací období 2015-2021) navržena následující opatření: 

- BER 207017 Rudná – dostavba kanalizace 

- BER 207028 Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 

EO 

- BER 207031 Nučice - dostavba kanalizace, rekonstrukce a intenzifikace ČOV 

- BER 210001 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek 
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- BER 210002 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – 

pesticidy 

- BER 220007 Generel odvodnění města Černošice 

- BER 220018 Generel odvodnění města Beroun 

- BER 220070 Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0940 

- BER 220073, BER 220074, BER 220075, BER 220076, BER 220077, BER 220078 

Berounka – zprostupnění jezů – Karlštejn, Zadní Třebáň, Řevnice, Dobřichovice, Mokropsy, 

Roztoky 

- BER 220093 Částečná revitalizace Berounky Tetín 

- BER 220093 Ekologická povodňová berma Srbsko  

- BER 220097 Revitalizace Švarcavy 

- BER 220098 Revitalizace Radotínského potoka Nučice – Chýnice 

- BER 220501 Průzkumný monitoring 

 

Dotčené útvary podzemních vod 

Zájmové území stavby se nachází v útvaru podzemních vod základní vrstvy Svrchní silur a 

devon Barrandienu (ID 62400). 

 

 
 

 

 

62400 
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Základní charakteristika útvaru podzemních vod   

Výsledný kvantitativní stav útvaru Svrchní silur a devon Barrandienu (ID 62400) je 

klasifikován jako dobrý. Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním nedosažení dobrého 

stavu, toto hodnocení vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně chemických ukazatelů. Trend 

znečištění je hodnocen jako neznámý - nejasný. Charakteristiky a hodnotící ukazatele jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
ID útvaru 62400 

Plocha (km2) 258,684 

Hydrogeologický rajón (ID) 6240 

Název hydrogeologického rajónu Svrchní silur a devon Barrandienu 

Horizont 2 

Pozice základní vrstva 

Geologická jednotka horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 

Dílčí povodí Berounka 

Mezinárodní ID oblasti povodí CZ_5000 

Povodí Labe 

Správce povodí Povodí Vltavy, s.p. 

Kvantitativní stav dobrý 

Chemický stav nedosažení dobrého stavu 

Ukazatele s hodnocením nedosažení 

dobrého stavu  

olovo a jeho sloučeniny – zdroj znečištění – stará kontaminovaná 

místa včetně starých skládek 

dusičnany – zdroj znečištění – zemědělství (bez vypouštění) 

nikl a jeho sloučeniny – zdroj znečištění – stará kontaminovaná 

místa včetně starých skládek 

rtuť a její sloučeniny – zdroj znečištění – stará kontaminovaná 

místa včetně starých skládek 

clopyralid – zdroj znečištění – zemědělství (bez vypouštění) 

kadmium a jeho sloučeniny – zdroj znečištění -atmosférická 

depozice 

Trend znečištění neznámý/nejasný 

Důvod nedosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody: 

- nedosažení environmentálních cílů u souvisejících útvarů povrchových vod nebo významné zhoršení jejich 

stavu vyplývající z antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů 

 

Pro dosažení dobrého chemického stavu útvaru podzemní vody Svrchní silur a devon 

Barrandienu je udělena výjimka dle článku 4 odst. 4 Směrnice o vodách - prodloužení 

časování termínu pro zlepšení stavu z důvodu technické proveditelnosti. Výjimka se vztahuje 

na všechny výše uvedené ukazatele s hodnocením nedosažení dobrého stavu. Tato výjimka 

platí také pro vlivy resp. zdroje znečištění působící na výše uvedené ukazatele. 

 

Pro vodní útvar podzemních vod svrchní vrstvy 62400 jsou dle Plánu dílčího povodí Berounky 

(II. plánovací období 2015-2021) navržena následující opatření (pro území Středočeského 

kraje):  

- BER 220147 Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích 

 

Popis hydrogeologického rajónu 6240 

Jedná se o hydrogeologický rajón s volnou hladinou, s celkovou mineralizací 0,3- 1g /l, s 

nízkou transmisivitou (< 1.10-4 m2/s), chemické typu Ca-Na-HCO3. Jedná se rajón hornin 

karbonátové sedimentace s propustností puklinovou až krasovou.  

Hydrogeologické funkce bezprostředního podloží (ordoviku) a silurských břidlic je obdobná. 

V přípovrchové zóně se u nich projevuje puklinová propustnost, ale jejich jílovitá eluvia 

zabraňují vsaku a plní funkci izolátoru. Diabasy siluru mají propustnost obdobnou propustnosti 
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břidlic, ale jejich písčitá eluvia mají průlinovou propustnost. Hydrologická funkce vápencových 

komplexů je závislá na intenzitě rozpukání, na charakteru výplní puklin na množství 

břidličných vložek a též textuře vápenců. Kvarterní sedimenty se vyznačují dobrou 

propustností. 

Voda se dostává do mělké zvodně jednak jako infiltrovaná srážková voda vsaku v celé ploše 

výskytu mělkých kolektorů, jednak vcezem z povrchových toků. Průběh volné hladiny 

podzemní vody je komformní s terénem. K nejživějšímu oběhu patří ty zvodně, které jsou 

intenzívně drénované prameny  a skrytými výrony do sutí, údolních výlevů či povrchových 

toků. 

C.II.3.  Půda 

Dle níže uvedené Půdní mapy ČR (M. Tomášek) jsou v zájmovém území zastoupeny 

především rendziny, nivní půdy a hnědé půdy se surovými půdami. 

 

 

Obr.č.57 Výřez z půdní mapy 

https://mapy.geology.cz/pudy/ 

Z terénního průzkumu a pedologických sond provedených na zemědělské půdě v rámci 

pedologického průzkumu (04/2018) vyplývá, že řešené území je charakteristické zastoupením 

rendziny a fluvizeměmi. 

https://mapy.geology.cz/pudy/
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Rendziny představují půdní typ podmíněný karbonátovým substrátem (vápenec, karbonátové 

svahoviny a karbonátové zvětraliny diabasu). Vysoký obsah CaCO3 v hornině dává charakter i 

vzniklým půdám. Karbonáty jsou přítomny buď v celém profilu, nebo alespoň v hloubce do 60 

cm. Stupni odvápnění odpovídá velmi často i hloubka půdy a množství skeletu v půdním 

profilu (Mašát, Kalenda 1970). 

Fluvizemě (nivní půdy) jsou rozšířeny především v nížinách, kde vyplňují plochá dna říčních 

údolí, zvláště podél větších toků. Původními porosty byly lužní lesy, druhotnými údolní louky. 

Půdotvorným substrátem jsou výhradně nivní uloženiny.  

Stratigrafie těchto půd je velmi jednoduchá. Pod nevýrazným humusovým horizontem leží 

přímo mateční substrát, tvořený naplaveným materiálem. Barva celého profilu je obvykle 

šedohnědá nebo hnědá. Zrnitostní složení nivních půd silně kolísá v závislosti na rychlosti toku 

a vzdálenosti od řečiště. Při bázi půdy leží zpravidla štěrková vrstva. Obsah humusu je obvykle 

střední, prohumóznění však často zasahuje značně hluboko.  Složení humusu je relativně 

příznivé. 

Tab.č.28 Zjištěné stupně ochrany dle BPEJ 

č. Popis - třída ochrany BPEJ 

I Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách 

rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze 

výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 

krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

45600 

II Půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční 

schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 

odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

- 

III Půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním 

stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro eventuální 

výstavbu. 

- 

IV Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických 

regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
45500 

V Zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností 

včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a 

erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 

postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 

44177 

42213 

Zařazení BPEJ dle třídy ochrany je provedeno na základě Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd 

ochrany ze dne 22.2.2011 v platném znění 

V navazujícím textu je uvedena charakteristika odnímaných ploch dle BPEJ. 

1. číslice příslušnost ke klimatickému regionu 

Na základě stanovených BPEJ v trase komunikace jsou dotčeny následující klimatické regiony: 
4 T4 mírně teplý, suchý 

2. a 3. číslice  určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

Charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky č. 546/2002Sb., kterou se mění vyhláška 

327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci. 
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Tab.č.29 Půdní typy vyvolaných záborů ZPF  

BPEJ HPJ základní charakteristika hlavních půdních jednotek 

42213 22 

Půdy jako HPJ 21 (Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, 

popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech) na mírně 

těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud 

příznivějším než předcházející 

44177 41 

Půdy jako u HPJ 40 (Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, 

pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké 

lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici) avšak 

zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry 

45500 55 

Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na 

lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

45600 56 
Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální 

na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, 

zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé 

 

4. číslice  stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

Charakteristika sklonitosti a expozice (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.) 

Tab.č.30 Sklonitost 

Kód 
 

Kategorie Charakteristika 

0 0 - 1° úplná rovina 

1 1 - 3° rovina 

2 3 - 7° mírný sklon 

3 7 - 12° střední sklon 

4 12 - 17° výrazný sklon 

5 17 - 25° příkrý sklon 

6 25° sráz 

Expozice 

Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích označených kódy 

0 - 3.  

Tab.č.31 Expozice 

Kód Charakteristika 

0 se všesměrnou expozicí 

1 jih (jihozápad až jihovýchod) 

2 východ a západ (jihozápad až severozápad , jihovýchod až severovýchod) 

3 sever (severozápad až severovýchod) 

Na čtvrtém místě číselného kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice kódována takto:  

 

Tab.č.32 Sklonitost a expozice 

Číselný kód Kód sklonitosti Kód expozice 

0 0 - 1 0 

1 2 0 
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Číselný kód Kód sklonitosti Kód expozice 

2 2 1 

3 2 3 

4 3 1 

5 3 3 

6 4 1 

7 4 3 

8 5 - 6 1 

9 5 - 6 3 ". 

5. číslice  vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy  (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.) 

Skeletovitost  

Tab.č.33 Skeletovitost 

Kód Charakteristika 

0 bezskeletovitá, s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10% 

1 slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 10 - 25% 

2 středně skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 25 - 50% 

3 silně skeletovitá s celkovým obsahem skeletu nad 50% 

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 

30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm). 

 

Hloubka půdy Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo 

silnou skeletovitostí.  

Tab.č.34 Hloubka půdy 

Kód Charakteristika 

0 > 60 cm půda hluboká 

1 30 - 60 cm půda středně hluboká 

2 < 30 cm půda mělká 

 

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:  

Tab.č.35 Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Číselný 

kód 

Kód 

skeletovitosti 

Charakteristika kódu 

skeletovitosti 

Kód hloubky 

půdy 

Charakteristika hloubky 

půdy 

0 0 bezskeletovitá, s příměsí 0 hluboká 

1 0 - 1 bezskeletovitá, s příměsí, 

slabě skeletovitá 

0 - 1 hluboká, středně hluboká 

2 1 slabě skeletovitá 0 hluboká 

3 2 středně skeletovitá 0 hluboká 

4 2 středně skeletovitá 0 - 1 hluboká, středně hluboká 

5 1 slabě skeletovitá 2 mělká 

6 2 středně skeletovitá 2 mělká 

7+) 0 - 1 bezskeletovitá, s příměsí, 

slabě skeletovitá 

0 - 1 hluboká, středně hluboká 

8+) 2 - 3 středně skeletovitá, 

silně skeletovitá 

0 - 2 hluboká, středně hluboká, 

mělká 
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Číselný 

kód 

Kód 

skeletovitosti 

Charakteristika kódu 

skeletovitosti 

Kód hloubky 

půdy 

Charakteristika hloubky 

půdy 

9+) 0 - 3 bezskeletovitá, s příměsí, 

slabě skeletovitá, 

středně skeletovitá, 

silně skeletovitá 

0 - 2 hluboká, středně hluboká, 

mělká 

+) Platí pouze pro půdy o sklonitosti >12° t.j. HPJ 40, 41 a pro HPJ 39 nevyvinutých (rankerových) půd. 

Na celé ploše odnímané půdy ze ZPF bude provedena skrývka kulturního horizontu v tloušťce 

stanovené dle pedologického průzkumu. Skrývka z trvalých záborů ZPF bude využita pro 

zlepšení půdních vlastností okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků 

a ohumusouvání svahů železničního. resp. silničního tělesa realizovaného v rámci stavby. Po 

ukončení využívání dočasného záboru ZPF nad 1 rok budou na dotčené plochy zpět navezeny 

sejmuté vrstvy ornice v mocnostech stanovených pedologickým průzkumem. Následně bude 

provedena rekultivace těchto ploch dle schváleného plánu rekultivace. 

Stav erozního ohrožení 

Jedním z rizik spojených se změnou klimatu může být zvýšená četnost a extremita přívalových 

srážek. Ty mohou v řadě oblastí České republiky zvýšit ohrožení již dnes erozně náchylných 

pozemků a v řadě oblastí se mohou v důsledku toho objevit nová rizika, která zde nebyla běžná.  

Přívalové srážky doprovázené erozí půdy a transportem splavenin představují rizikový faktor 

ohrožující obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové vody či významné 

rekreační lokality. Množství přívalových srážek se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou 

rizika spojená s těmito extrémními jevy ohrožovat významné části území ČR. Hlavním cílem 

záměru č. TA02020395 bylo navrhnout koncepční postupy pro hodnocení a klasifikaci 

rizikových lokalit ohrožených erozí půdy a transportem splavenin s nepříznivými dopady na 

obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové nebo jiné významné prvky a objekty 

v území. 

 

Obr.č.58 Riziko erozního smyvu – Karlštejn – Srbsko. 
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Obr.č.59 Riziko erozního smyvu – Srbsko – Tetín. 

 

 
Obr.č.60 Riziko erozního smyvu – Tetín – Beroun. 
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Z doložených map vyplývá, že posuzovaný záměr je ohrožen erozním smyvem: 

- v km 30,8 velmi vysoká hrozba erozního smyvu 

- v km 32,0 vysoká hrozba erozního smyvu 

- v km 32,5 velmi nízká hrozba erozního smyvu 

- v km 33,5 velmi nízká hrozba erozního smyvu 

- v km 35,7 vysoká hrozba erozního smyvu 

C.II.4.  Přírodní zdroje 

Geologie 

Předkvartérní podloží náleží z regionálně geologického hlediska do paleozoika barrandienu a to 

ke střední a východní části barrandienského syklinoria. Konkrétně je pak budováno 

spodnopaleozoickými horninami náležejícím k ordoviku, který je zastoupen souvrstvími 

kralovodvorským, bohdaleckým, zahořanským, vinickým, letenským, libeňským a 

dobrotivským. Jedná se nejčastěji o monotónní souvrství jílovitých a prachovitých břidlic a 

drob nebo o horniny s flyšovou cyklickou sedimentací poloh s různou zrnitostí. Vyšší 

následující stupeň je tvořen silurskými graptolitovými břidlicemi, vulkanickými brekciemi a 

tufy liteňského souvrství a vápnitými břidlicemi a kalovými vápenci přídolského a 

kopaninského souvrství. K devonu náleží nejvyšší zastoupené jednotky lochkovských 

deskovitých vápenců s vložkami břidlic, organodetritické a hlíznaté vápence pražského 

souvrství a vápnité břidlice zlíchovského souvrství. 

Litologicky pestrý vývoj hornin v daném území je ovlivněn podmínkami v sedimentační pánvi. 

Horniny odolné vůči zvětrávání (křemence a drobové břidlice) se v reliéfu projevují jako 

morfologicky výrazné hřbety. Naproti tomu jílovité a prachovité břidlice jsou vůči zvětrávání 

málo odolné a je možné je proto nalézt v depresích a údolích vodotečí. Vápence silurské a 

devonské podléhají krasovým jevům, což se v reliéfu projevuje vznikem ostře zaříznutých až 

kaňonovitých údolí. Celkově jsou horniny postiženy značným fosilním zvětráváním, které se 

projevuje především u méně odolných hornin až do hloubek kolem deseti metrů. 

Kvartérní sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny zejména fluviálními sedimenty 

místních vodotečí, deluviálními sedimenty a navážkami.  

Fluviální sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny hlinitopísčitými sedimenty a štěrky 

vyplňujícími dna údolí. Podél toku Berounky jsou zachovány v několika stupních mladší 

terasové sedimenty zastoupené písčitými štěrky a štěrkopísky. 

Deluviální sedimenty jsou tvořeny především přemístěným zvětralinovým pláštěm podložních 

hornin a vyskytují se u paty svahů. Jsou zastoupeny málo mocnými jílovitopísčitými a 

jílovitými zeminami s příměsí úlomků a střípků podložních hornin.  

Navážky vznikaly při urbanizaci zájmového území a při úpravách terénu. Navážky tvoří 

konstrukční vrstvy místních komunikací a samotné železniční tratě a protipovodňových valů. 

Podle získaných podkladů se převážně jedná o překopané místní zeminy s příměsí stavebního 

odpadu a lomového kamene. 
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C.II.5.  Biologická rozmanitost 

Zájmové území spadá dle publikace Biogeografického členění ČR - II. díl (Culek, 2005) do 

Karlštejnského bioregionu (1.18).  

 

Flóra 

Posuzovaný úsek železniční trati začíná na západním okraji žst. Karlštejn. Prochází podél 

průmyslových areálů a pokračuje podél Vanovických skal a Tomáškova lomu. Za 

Tomáškovým lomem železnici doprovází skalní výchozy zahrnuté do NPR Koda. Dál železnice 

míjí osídlení Kody a Srbska.  Severně od Srbska prochází podél činného lomu na kámen a 

podél přírodní rezervace Tetínské skály se stáčí k západu a míří na Beroun. Nejvýznamnější je 

v území vegetace skalních výchozů. Konec záměru je situován v nivě Berounky východně od 

Berouna. 

Biotopy 

V dotčeném území byla v rámci mapování biotopů v ČR a jejich aktualizací zjištěna celá řada 

přírodních či přírodě blízkých biotopů. V toku Berounky lze zaznamenat makrofytní vegetaci 

vodních toků (V4A), břehy doprovází fragmenty vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů 

(K2.1). Luční porosty jsou řazeny k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1). 

Na skalní výchozy Vanovických skal jsou vázány pěchavové trávníky (T3.2) a skalní vegetace 

s kostřavou sivou (Festuca pallens)(T3.1), resp. jejich mozaiky, na hlubších půdách jsou 

vyvinuty širokolisté suché trávníky (T3.4D). Místy jsou vytvořeny rozsáhlejší porosty 

vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3). Zčásti jsou plochy degradovány nálety 

pionýrských dřevin (X12A). 

V okolí Tomáškova lomu dominují nálety pionýrských dřevin (X12A). Zmínit lze také výsadbu 

lesních kultur s nepůvodními jehličnatými dřevinami (X9A). V okolí Císařské rokle se 

rozkládají porosty hercynských dubohabřin (L3.1), na výchozy skal jsou opět vázány 

pěchavové trávníky (T3.2), resp. štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1). 

Také svahy severně od žst. Srbsko pokrývají porosty hercynských dubohabřin (L3.1), na 

výchozy skal je zde vázáno několik fragmentů skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca 

pallens)(T3.1). 

Severně od činného lomu porůstají svahy porosty lesních kultur s nepůvodními listnatými 

dřevinami (X9B), konkr. se zde šíří trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

Následuje PR Tetínské skály s porosty hercynských dubohabřin (L3.1) a mohutnými výchozy 

skal se štěrbinovou vegetací vápnitých skal a drolin (S1.1), porosty pěchavových trávníků 

(T3.2), skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)(T3.1) a širokolistých suchých 

trávníků (T3.4D), příp. vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), případně jejich 

mozaikou. Zastoupeny jsou také porosty suťových lesů (L4). 

Mezi PR Tetínské skály a Berounem doprovázejí železnici nálety pionýrských dřevin (X12B) a 

ruderální bylinná vegetace mimo sídla (X7B) (mapy.nature.cz). 

Zvláště chráněné druhy 

V dotčeném území byl potvrzen výskyt čtrnácti zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 

395/1992 Sb., v platném znění, a sice kriticky ohrožený včelník rakouský (Dracocephalum 

austriacum), silně ohrožený (§2) lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. 

sponhemica), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a lomikámen trojprstý (Saxifraga 

tridactylites), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), devaterník šedý (Helianthemum 
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canum) a koniklec luční (Pulsatilla pratensis). Z druhů ohrožených (§3) pak lilie zlatohlavá 

(Lilium martagon), tařice skalní (Aurinia saxatilis), třemdava bílá (Dictamus albus), dřín jarní 

(Cornus mas), chrpa chlumní (Centaurea triumfetti), krušník tmavočervený (Epipactis 

atrorubens) a kavyl Ivanův (Stipa pennata). Výskyt těchto druhů je komentován v příslušné 

kapitole níže. 

Druhy Červeného seznamu ČR 

Během průzkumů byla zjištěna přítomnost celé řady druhů Červeného seznamu ČR (Grulich, 

2012). Jedná se o druhy vázané na stepní biotopy a skalní výchozy. Některé z nich jsou řazeny 

mezi druhy zvláště chráněné a jejich výskyt je komentován níže. 

Mezi druhy silně ohrožené (C2 b) jsou řazeny silenka hajní (Silene nemoralis) velmi hojně 

rostoucí na Tetínských skalách a rozrazil rakouský (Veronica austriaca) z Vanovických a 

Tetínských skal. 

Mezi druhy ohrožené (C3) patří hlaváček letní (Adonis aestivalis) spíše náhodně zjištěný u 

Vanovických skal, česnek žlutý (Allium flavum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), 

netřesk výběžkatý (Jovibarba globulifera), jalovec obecný (Juniperus communis), locika 

vytvralá (Lactuca perennis), černýš rolní (Melampyrum arvense), sesel fenyklový (Seseli 

hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites). 

Dále zde byla zjištěna celá řada taxonů vyžadujících pozornost (C4a). Jedná se o česnek šerý 

(Allium senescens), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), dřišťál obecný (Berberis 

vulgaris), kamejku modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea), bodlák nicí (Carduus 

nutans), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kostřavu sivou (Festuca pallens), svízel 

sivý (Galium glaucum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), strdivku sedmihradskou 

(Melica transsilvanica), mák polní (Papaver argemone), mochnu písečnou (Potentilla incana), 

prvosenku jarní (Primula veris), sesel sivý (Seseli osseum), jeřáb břek (Sorbus torminalis), 

ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys), mateřídoušku časnou (Thymus praecox), jilm 

habrolistý (Ulmus minor), kozlík ukrajinský (Valeriana stolonifera) a rozrazil ožankovitý 

(Veronica teucrium). 

Fauna 

Řešený traťový úsek prochází z hlediska výskytu živočichů a jejich populací poměrně 

významným územím, přičemž jako nejcennější lze považovat zejména jádrové oblasti 

dotčených ZCHÚ – PR Tetínské skály a NPR Koda (které však nejsou v územní kolizi se 

záměrem). Řeka Berounka s údolní nivou, břehovými porosty i přilehlými biotopy v širším 

kontextu představuje ekologicky cenný fenomén, na který je navázána potravně i reprodukčně 

celá plejáda ohrožených i zvláště chráněných druhů. 

Trasa záměru je situována dominantně v území, které nemá přílišnou hodnotu z hlediska 

biodiverzity s výjimkou lokalit, které se dostávají do střetu se zákonnou ochranou přírodních 

faktorů (střet s CHKO, ÚSES, VKP, ZCHD a další).   

C.II.6.  Klima 

Meterologické a klimatické údaje potřebné pro výpočet znečištění ovzduší jsou vztaženy na 

období jednoho roku. Nejvýznamnější klimatické a meteorologické charakteristiky, které je 

zapotřebí vzít v úvahu při hodnocení území,  jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková 

činnost, vlhkost vzduchu a dále vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Vyhodnocení 

klimatických a meteorologických prvků lze získat z dat klimatologických stanic zveřejněných 
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na internetové adrese www.chmi.cz. Klimatické podmínky vyskytující se a řešeném území jsou 

určeny jeho zeměpisnou polohou, reliéfem a různorodostí krajiny a klimatickými faktory. Směr 

a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají rozhodující 

podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na charakteru transportu a způsobu nařeďování 

znečišťujících látek.  

Dle Quittovy klasifikace  se území stavby nachází převážně v klimatické oblasti T 2 (teplá).  

 
klimatické charakteristiky  T2: 

počet letních dní 50-60 průměrná dubnová teplota 8-9 oC 

počet dní s průměrnou teplotou 10o a 

více 

160-170 průměrná říjnová teplota 7-9 oC 

počet dní s mrazem 100-110 prům. počet dní se srážkami 1 mm  a 

více 

90-100 

počet ledových dní 30-40 suma srážek ve vegetačním období 350-400 mm 

průměrná lednová teplota -2 - -3 oC suma srážek v zimním období 200-300 mm 

průměrná červencová teplota 18-19 oC  počet dní se sněhovou pokrývkou  40-50 

 

dle Atlasu podnebí Česka (2007): 

průměrný roční úhrn srážek (mm) 550-600 

průměrný sezónní  (V – IX) počet dní se srážkami 30 mm a více za 24 h 0,5 – 1,0 

průměrný sezónní  (V – IX) počet dní se srážkami 30 mm a více za 1 h 0,2 - 0,3 

průměrný počet  dní s bouřkou  21 – 24 

 

Územní teploty v roce 2019 Středočeský kraj 

Z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývá, že v řešeném území 

byla nejvyšší odchylka 5,0 °C od dlouhodobého normálu teploty vzduchu 1981-2010 v měsíci 

červnu.  

Tab.č.36 Územní teploty v roce 2019 Středočeský kraj 

 měsíc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

T -0,5 2,3 6,5 10,0 11,4 21,5 19,8 19,5 14,1 9,8 5,8 2,7 

N -1,2 -0,2 3,7 8,6 13,7 16,5 18,5 18,0 13,5 8,7 3,4 -0,1 

O 0,7 2,5 2,8 1,4 -2,3 5,0 1,3 1,5 0,6 1,1 2,4 2,8 

Vysvětlivky 

T teplota vzduchu °C 

N  dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 

O odchylka od normálu 

http://portal.chmi.cz 

Územní srážky v roce 2019 Středočeský kraj 

Z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývá, že v řešeném území 

byl nejvyšší procentuální úhrn srážek v % normálu 1981-2010 129 % v měsíci lednu.  

 

Tab.č.37 Územní srážky v roce 2019 Středočeský kraj 

http://www.chmi.cz/
http://portal.chmi.cz/
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 měsíc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

S 44 28 37 25 72 47 52 72 46 36 40 18 

N 34 30 40 34 63 70 82 75 47 34 40 38 

% 129 93 93 74 114 67 63 96 98 106 100 47 

Vysvětlivky 

S  úhrn srážek mm 

N dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 mm 

% úhrn srážek v % normálu 1981 – 2010 

Pro kvantifikaci odhadu změn relevantních meteorologických prvků a jevů pro blízkou 

budoucnost (období 2021–2050) byly vypočteny změny v daném meteorologickém prvku 

simulované pro dané období oproti referenčnímu období 1986–2015. Výhled vychází z 

dostupných výstupů regionálních klimatických modelů Euro-CORDEX v rozlišení 0,11° 

řízených několika různými globálními modely. Změna dané charakteristiky byla odvozena tzv. 

delta metodou, tedy jako rozdíl mezi hodnotou simulovanou pro budoucí období 2021–2050 a 

hodnotou pro referenční období 1986–2015. 

Rostoucí průměrná teplota vzduchu 

Zájmové území se nachází v ploše průměrných ročních teplot vzduchu za období 1986-2015 

>9°C. Prostorové rozložení očekávaných změn průměrné roční teploty vzduchu na území ČR je 

určeno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5. Podle scénáře RCP4.5 je výhledová změna 

průměrné roční teploty vzduchu 0,94°C. Pro scénář RCP8.5 tato změna dosahuje hodnoty 1,10 

°C. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 

Extrémní nárůsty teplot a vlny veder 

Podle dlouhodobých normálů teploty vzduchu 1986-2015 se zájmové území nachází na ploše 

s průměrným počtem dní s maximální teplotou na 34°C v délce trvání 1,5-2 dny.  Výhled 

změny průměrného počtu dní s maximální teplotou nad 34°C je dle scénáře RCP4.5 1,52 dnů a 

dle scénáře RCP8.5 1,30 dnů.  

Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 

Změny v průměrném množství dešťových srážek 

Zájmové území se nachází v ploše průměrných ročních srážek za období 1986-2015 550-

600mm. Výhledová změna v průměrném ročním úhrnu srážek je dle scénáře RCP4.5 1,03 mm 

a dle scénáře RCP8.5 1,05 mm.  

Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 

Změny v extrémním množství dešťových srážek 

Srážkové dny s úhrnem alespoň 30 mm se vyskytují na našem území převážně v teplé polovině 

roku, jejich výskyt v zimním období je možný, ale spíše ojedinělý. V zájmové území je 

průměrný roční počet dní se srážkami alespoň 30 mm za období 1986-2015 1-1,5 dny. Podle 

scénáře RCP4.5 je změna průměrného počtu dní 0,02 dní a u scénáře RCP8.5 0,12 dní pro 

výhled 2021-2050.  

Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 
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Povodně 

Posuzovaný záměr kříží 3 vodní toky, u 1 z nich bylo vyhlášeno záplavové území. Posuzovaný 

záměr respektuje tato záplavová území a v rámci projektové přípravy budou navrženy mostní 

objekty dle hydrotechnického posouzení a na kontrolní návrhový průtok v souladu s ČSN 73 

6201 Projektování mostních konstrukcí. Tato norma uvažuje s Q100 k níž je u všech mostů 

přičítána rezerva 0,5-1,0 m.  Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí 

jako nepravděpodobné. 

Půdní eroze  

Z doložených map vyplývá, že posuzovaný záměr je ohrožen v některých úsecích střední a 

vysokou  hrozbou erozního smyvu. Vzhledem k celkové délce trati lze tuto pravděpodobnost 

nebezpečí vyhodnotit jako nepravděpodobnou. 

Nestabilita půdy / sesuvy půdy / laviny 

Dle záznamů ČGS nejsou v blízkosti trati registrována žádná sesuvná území. Z tohoto důvodu 

byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako zřídkavá. 

Průměrná rychlost větru 

Podle počtu dní s maximálním nárazem větru nad 20,8 m/s se nachází zájmové území v lokalitě 

5-10 dní pro roky 1986-2015.  Průměrná roční rychlost větru v zájmovém území dosahuje 

hodnot 2-3 m/s za období 1986-2015. Výhledová změna průměrné roční rychlosti větru je dle 

scénáře RCP4.5 -0,01 m/s a dle scénáře RCP8.5 -0,01 m/s.  

Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 

Sucho 

Podle údajů o riziku vysychání drobných vodních toků se zájmové území nachází převážně na 

ploše především středního rizika. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost 

nebezpečí jako nepravděpodobná. 

Mrazy 

Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20°C je v zájmovém území pro období 

1986-2015 0,5-1 dnů. Změna průměrného ročního počtu dní s minimální teplotou pod -20°C je 

dle scénáře RCP4.5 -0,19 dnů a dle scénáře RCP8.5 -0,26 dnů.  

Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 

Škody vlivem mrznutí a tání 

Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem teploty přes 0 °C je v zájmovém 

území pro období 1986-2015 70-80 dnů. Změna průměrného sezónního počtu dní dle scénáře 

RCP4.5 je -8,87 dnů. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako 

nepravděpodobná. 

C.II.7.  Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

K 31.12. 2019 měl Středočeský kraj 1 385 141obyvatel. Nejlidnatějším okresem Středočeského 

kraje je okres Praha-východ se 167 851 obyvateli. V okresech Kladno, Mladá Boleslav, Praha-

západ, Příbram a Mělník žije přes 100 000 obyvatel. Všechny tyto okresy mají intenzivní 

sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_M%C4%9Bln%C3%ADk
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Tab.č.38 Charakteristika obyvatelstva v zájmovém území. 

obce  Výměra 

(ha) 

Počet 

obyvatel 

Karlštejn 1208 807 

Srbsko 656 540 

Korno 517 102 

Tetín 1028 870 

http://www.risy.cz 

C.II.8.  Hmotný majetek, kulturní dědictví 

Podle Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou v zájmovém území evidovány 

následující kulturní památky: 

Tab.č.39 Kulturní památky evidované v zájmovém území 

Číslo 

rejstříku 
Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

42285 / 2-

3351 
Běleč Běleč čp.15 venkovská usedlost   

31817 / 2-

3356 
Korno Korno 

 
kaplička   

45026 / 2-

331 
Korno Korno 

 
kaplička 

od Korna 1 km na 

Karlštejn vpravo 

34588 / 2-

426 
Korno Korno 

 
výšinné opevněné 

sídliště - hradiště Na 

Brdláku, 

archeologické stopy 

vrch Střevíc (600 metrů od 

trati) 

25263 / 2-

3355 
Korno Korno čp.20 zemědělský dvůr   

15087 / 2-

436 
Srbsko Srbsko čp.? 

jeskyně Jeskynní 

areál, archeologické 

stopy 

Nadříčí 

18735 / 2-

393 
Tetín Tetín 

 kostel sv. Jana 

Nepomuckého 
  

15516 / 2-

391 
Tetín Tetín 

 
kostel sv. Kateřiny v obci u rybníka 

46006 / 2-

392 
Tetín Tetín 

 
kostel sv. Ludmily J od nám. 

39666 / 2-

3368 
Tetín Tetín 

 sloup se sochou P. 

Marie 
u kostela sv. Kateřiny 

14641 / 2-

3925 
Tetín Tetín 

 
jeskyně - areál 

jeskyní pod Tetínem, 

archeologické stopy 

  

23297 / 2-

442 
Tetín Tetín 

 jeskyně Koda, 

archeologické stopy 
  

46629 / 2-

441 
Tetín Tetín 

 
výšinné opevněné 

sídliště - hradiště, 

archeologické stopy 
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Číslo 

rejstříku 
Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

32950 / 2-

3008 
Tetín Tetín čp.1 zemědělský dvůr nám. 9. května 

 15678 / 2-

329 

Karlštejn Karlštejn  kostel sv. Palmacia  

32237 / 2-

422 

Karlštejn Karlštejn  polní opevnění 

Husitská bombarda, 

archeologické stopy 

Javorka, Z od hradu 

22567 / 2-

423 

Karlštejn Karlštejn  polní opevnění 

husitská pozice 

obléhací, 

archeologické stopy 

Nad Haknovým dolem 

Konec formuláře 

 

36665 / 2-

3374 

Karlštejn Karlštejn  polní opevnění 

husitská 

Na Kněží hoře 

19376 / 2-

328 

Karlštejn Karlštejn  socha sv. Šebestiána 
náves 

40440 / 2-

437 

Karlštejn Karlštejn  
jeskyně Nad 

vodopády, 

archeologické stopy 

extravilan, SV od Srbska 

35048 / 2-

330 

Karlštejn Karlštejn čp.11 fara  

23829 / 2-

3350 

Karlštejn Karlštejn čp.53 měšťanský dům  

11743 / 2-

327 

Karlštejn Karlštejn 
čp.172 

hrad Karlštejn  

http://monumnet.npu.cz/ 

 

V km 36,000 – 36,900 je vedena trať v patě skalních útvarů, které jsou evidovány jako kulturní 

památka Areál hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. Skalní útvary se tyčí cca 80 m nad 

údolím Berounky.  

 

Vesnická památková zóna Korno 

Vesnická památková zóna byla vyhlášena vyhláškou MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o 

prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny. Obec 

Korno se nachází 1km od záměru. 

Národní kulturní památka Hrad Karlštejn  

Národní památka byla vyhlášena nařízením vlády č.171/1998 Sb.: Areál hradu tvořený 

stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými 

identifikačními znaky, včetně těchto pozemků a umělecké a uměleckořemeslné výzdoby kaple 

sv. Kříže, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní 

památku. Hrad se nachází 1 km od záměru. Ochranné pásmo hradu Karlštejn zasahuje i na 

drážní pozemky, záměr s ním nicméně nekoliduje, viz následující obrázek. 

http://monumnet.npu.cz/
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Obr.č.61 Ochranné pásmo hradu Karlštejn (zdroj: NPÚ) 

C.III.  Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného 
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných 
informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit   

 

Posuzovaný záměr je situován v údolí Berounky, kde vede na okraji nivy, podél strmě 

vystupujících skalních výchozů. Směrem k Berounu se pak údolí více rozevírá. Pro území jsou 

charakteristické skalní výchozy s biotou typicky vázanou na tyto stanoviště. Na hlubších 

půdách jsou vyvinuty porosty dubohabřin. Tok Berounky je doprovázen břehovými porosty 

vzrostlých dřevin. Celý posuzovaný úsek železnice se nachází na území CHKO Český kras. 

Význam území dokreslují dvě přírodní rezervace národní kategorie – NPR Koda a NPR 

Karlštejn. 

Hlavní osou území je tok Berounky a její niva. Železnici kříží několik drobných vodních toků, 

např. bezejmenný vodní tok protékající Císařskou roklí, osídlením Kody a bezejmenný vodní 

tok v blízkosti Tetínských skal. Některé z toků mají pouze občasné průtoky. 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                144 

 

Předmětný záměr je v kolizi s EVL Karlštejn – Koda. Správa CHKO Český kras ve svém 

stanovisku ze dne 21.3.2019 nevyloučila vliv na EVL Karlštejn - Koda. Z tohoto důvodu bylo 

zpracováno posouzení záměru dle ustanovení §45i odst. 2 zákona č.114/1992 Sb. 

autorizovanou osobou, které je součástí přílohy č.7 dokumentace. Lokalita Karlštejn-Koda je 

nejvýznamnější lokalitou v České republice pro následující typy přírodních stanovišť: 6110, 

6190, 9150, 91H0. Obecně mají typy přírodních stanovišť v lokalitě Karlštejn-Koda význam 

díky své relativní plošné velikosti v rámci České republiky. Z hlediska výskytu chasmofytické 

vegetace vápnitých skalnatých svahů je Karlštejn-Koda třetí nejvýznamnější lokalita v ČR. 

Jeskyně nepřístupné veřejnosti – Karlštejn-Koda patří mezi nejvýznamnější v České republice. 

Lokalita Karlštejn-Koda je pro vápnité nebo panonské skalní trávníky absolutně 

nejvýznamnější lokalitou v ČR. 

Vlastní plochy kolejiště jsou silně ovlivňovány pravidelnou aplikací herbicidních prostředků. 

Ve volné krajině jsou většinou vegetace prosté. Stejně tak plochy většiny nádraží a zastávek. 

V okolí železniční stanice Karlštejn pak zejména v jarním období dominují jarní efemeroidy a 

efeméry, rostliny s krátkým životním cyklem, které často vytváří rozsáhlé populace. 

V dotčeném území byl potvrzen výskyt čtrnácti zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 

395/1992 Sb., v platném znění, a sice kriticky ohrožený včelník rakouský (Dracocephalum 

austriacum), silně ohrožený (§2) lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. 

sponhemica), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a lomikámen trojprstý (Saxifraga 

tridactylites), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), devaterník šedý (Helianthemum 

canum) a koniklec luční (Pulsatilla pratensis). Z druhů ohrožených (§3) pak lilie zlatohlavá 

(Lilium martagon), tařice skalní (Aurinia saxatilis), třemdava bílá (Dictamus albus), dřín jarní 

(Cornus mas), chrpa chlumní (Centaurea triumfetti), krušník tmavočervený (Epipactis 

atrorubens) a kavyl Ivanův (Stipa pennata). 

 

Vzhledem k tomu, že železnice prochází krasovým územím, při patě skalních výchozů, tak zde 

byla zjištěna celá řada jeskyní. V celém úseku trati, kde se nacházejí krasovějící vápence, se 

mohou vyskytovat i další, dnes neznámé dutiny. 

Území se nachází v oblasti krajinného rázu Karlštejn - Tetín (Atelier V, 2008). Území patří do 

Karlštejnské vrchoviny s mírně zvlněným reliéfem se strmými svahy a kaňonem Berounky. 

Profil kaňonu Berounky dává krajině dramatický charakter. Umožňuje také daleké pohledy ve 

směru toku. Význam území dokreslují vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území – NPR 

Koda, NPR Karlštejn, PR Tetínské skály. V území jsou hojně zastoupeny přírodní a přírodě 

blízké biotopy. Území je cenné také z historického i archeologického hlediska. 

 

Výsledný ekologický stav útvaru Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava je hodnocen 

jako poškozený, toto hodnocení odpovídá klasifikaci biologických složek fytoplankton a ryby. 

Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním nedosažení dobrého stavu, toto hodnocení 

vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně chemických ukazatelů. Celkový stav útvaru je 

hodnocen jako nevyhovující.  

Výsledný kvantitativní stav útvaru Svrchní silur a devon Barrandienu (ID 62400) je 

klasifikován jako dobrý. Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním nedosažení dobrého 

stavu, toto hodnocení vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně chemických ukazatelů. Trend 

znečištění je hodnocen jako neznámý - nejasný. 

V km 36,000 – 36,900 je vedena trať v patě skalních útvarů, které jsou evidovány jako kulturní 

památka Areál hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. Skalní útvary se tyčí cca 80 m nad 

údolím Berounky. Ochranné pásmo hradu Karlštejn zasahuje i na drážní pozemky, záměr s ním 

nicméně nekoliduje. 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                145 

 

Měření hluku bylo provedeno ve čtyřech bodech: Karlštejn č.p. 192, Srbsko č.p. 37, Srbsko č.p. 

44 a Tetín, Župní 101. Výsledné hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou 

objednatelem, vztažené k nejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených 

staveb pro bydlení, nepřekračují za daného provozu na trati hygienický limit pro den nebo noc 

na žádném z měřených bodů. Limity hluku použité v hodnocení vycházejí z předpokladu 

uplatnění korekcí pro starou hlukovou zátěž, neboť oproti roku 2000 došlo na trati k zásadnímu 

poklesu intenzity nákladní dopravy ve dne i v noci a je tedy předpoklad poklesu hlučnosti pro 

měřený stav. 

Měření vibrací bylo provedeno v jednom vytipovaném objektu v těsné blízkosti trati. Výsledky 

jsou uvedeny v protokolu měření hluku a vibrací.  

Zvolený objekt (Karlštejn č.p. 192) leží na plochách kvarterních nezpevněných sedimentů 

fluviálního původu, což je podloží náchylné na intenzivní přenos vibrací, zvláště v případě 

nasycení terénu vodou. 

Naměřené hodnoty se však již při průjezdech těžkých vlaků vyšší rychlostí pohybovaly v době 

měření pod hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření, stav vody v 

Berounce byl normální a nasycení terénu vodou odpovídalo ročnímu období s minimálním 

odparem, tedy spíše vyšší. 

Celková kvalita ovzduší je  průměrně  dobrá a k  překročení platných imisních limitů dochází 

pouze u BaP o 20% v lokalitě Tetín a Beroun. 

Ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné konstatovat, že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší 

benzo(a)pyrenem je v území umístění záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně 

pod hranicí únosného zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění 

ovzduší benzo(a)pyrenem je neúnosné.  

Benzo[a]pyren patří v současnosti k hlavním problémům znečištění ovzduší v České republice. 

V roce 2017 byl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, rovný 1 ng/m3, překročen na 

téměř dvou třetinách (65,8 %, 25 z 38) všech stanic s dostupnými daty. U žádné jiné látky s 

platným imisním limitem nedochází k překročení na tak velkém podílu stanic. Navíc je na 

některých místech tento limit překročen několikanásobně. Z celkového hodnocení vyplývá, že 

je imisní limit překročen na 26,0 % území ČR, na kterém žije přibližně 61,8 % obyvatel. 

Koncentrace BaP vzhledem ke svému nejvýznamnějšímu zdroji (lokální vytápění) vykazují 

velmi výrazný roční chod s maximem během topné sezóny a minimy v létě. Veškeré 

zemědělství, doprava i služby se dohromady nepodílí na emisích BaP ani 2 %. Emise BaP 

pochází takřka výhradně z lokálního vytápění domácností (98,3 %). 

Předpokládaný pravděpodobný vývoj v případě neprovedení záměru představuje stávající 

železniční trať bez stavebních úprav. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti 
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, 
kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, 
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, 
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají 
z výstavby a existence záměru, použitých technologií a 
látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, 
kumulace záměru s jinými stávajícími  nebo povolenými 
záměry se zohledněním požadavků jiných právních 
předpisů na ochranu životního prostředí 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou a provozem 

záměru, a které tedy mohou být záměrem významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění 

ovzduší, především v období výstavby.  

Sociální  a  ekonomické důsledky   

Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální aspekty regionu.  

Zdravotní rizika chemických škodlivin 

Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném 

poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o 

škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází 

WHO, US EPA – IRIS apod.  

Rozptylová studie slouží k modelování přírůstku imisní zátěže a určení pravděpodobných 

imisních koncentrací v okolí záměru během provádění výstavby.  

Provoz na železniční trati v úseku Karlštejn - Beroun  nebude po dokončení rekonstrukce 

zdrojem emisí.  

Předkládaná rozptylová studie slouží k modelování přírůstku imisní zátěže a určení 

pravděpodobných imisních koncentrací v okolí záměru během provádění výstavby (respektive 

používání vyjmenovaného zdroje – mobilní zařízení pro zřizování konstrukčních vrstev 

pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu).  

Rekonstrukce železniční trati v km 30,970 - 37,565 technologií bez snášení kolejového roštu 

byla zvolena zadavatelem projektu, z důvodu omezeného přístupu ke staveništi železniční tratě. 

Zvolená technologie umožňuje recyklaci štěrkového lože přímo v kolejišti. Předpokládané 

množství recyklovaného štěrkového lože v trati činí: cca 24 000t.  

S recyklací štěrkového lože na recyklační základně se v rámci této stavby neuvažuje. 

Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti 

Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, 

které lze v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím anebo 
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známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního 

stavu:  

• suspendované částice PM10 a PM2,5 

• oxid dusičitý 

• benzen 

• benzo(a)pyren 

Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 

Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic 

kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Jsou definovány takto: 

suspendované částice jsou pevné nebo kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové 

rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře. 

Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na 

rozdíl od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno 

zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i 

jako vektor pro plynné škodliviny. 

Akutní účinky suspendovaných částic a změny v denních koncentracích: Suspendované částice 

dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového epitelu, 

zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují 

vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronické 

bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a 

oběhovým selháním. Tento vývoj je současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory, 

jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním prostředí, kouření 

apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se projevuje 

zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou 

skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového 

ústrojí. 

Dlouhodobé účinky: Na základě ročních průměrných koncentrací existuje pro tyto účinky méně 

podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při spirometrickém 

vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků pro 

rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Pro zdravotní 

účinky prašnosti vyjádřené jako PM10 jsou předpokládány účinky bezprahové, s lineární 

závislostí vztahu dávka – účinek. Pro prašnost vyjádřenou jako PM10 je v materiálech WHO 

uváděna závislost pro různé projevy zdravotních účinků. V současné době jsou k dispozici i 

výsledky novějších studií, které byly verifikovány v materiálech WHO (2006). 

Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot 

prašnosti WHO (2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na 

vlivy prašnosti na exponovanou populaci (WHO, 2006), uvádějí následující vztahy mezi 

zvýšením prašnosti a výskytem symptomů poškození zdravotního stavu populace. Jako vstupní 

je použita hodnota zvýšení prašnosti o 10 g/m3 příslušné frakce PM. Výsledný efekt je 

vyjádřen jako změna (zvýšení) výskytu jednotlivých symptomů poškození zdraví oproti situaci 

s nižší zátěží prašnosti na lokalitě (pomocí %, případně epidemiologických ukazatelů – RR, 

OR), případně výskytem nových případů symptomu poškození zdraví v populaci určité četnosti 

(většinou 100 000 obyvatel, případně určité věkové kohorty). Vztahy jsou formulovány jako 

lineární, neboť nebyl prokázán prahový účinek vlivu prašnosti na zdravotní stav populace. 

V roce 2013 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), na základě nezávislé 

analýzy více než 1 000 studií, znečištěné venkovní ovzduší i suspendované částice jako jeho 
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složku, do skupiny 1 mezi prokázané karcinogeny pro člověka. Tento fakt se prozatím nijak 

neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.  

Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 

prostředí ČR bylo konstatováno, v roce 2018 se expozice suspendovaným částicím PM10 mírně 

zvýšila ve srovnání s rokem 2017 (v řádu jednotek g/m3 ročního průměru). Příčinou může být 

i přetrvávající dlouhodobý srážkový deficit. V jednotlivých typech městských lokalit, 

v závislosti na intenzitě okolní dopravy, se roční střední hodnota PM10 pohybovala na úrovni 

23,5 g/m3 (30,8 g/m3 v MSK) v dopravou přímo nezatížených městských lokalitách 

(kategorie 2 a 3), v rozsahu 20 až 34 g/m3 (až 23 až 40 g/m3 v MSK) ročního průměru 

v dopravně exponovaných místech (kategorie 4 až 7), a 23 až 30 g/m3 (až 30 až 44 g/m3 v 

MSK) ročního průměru v průmyslem silně exponovaných lokalitách. 

Do zpracování hodnot suspendovaných částic frakce PM2,5 bylo v roce 2018 zahrnuto celkem 

68 stanic. Roční imisní limit (25 g/m3) byl překročen na devíti městských stanicích, a to v 

Moravskoslezském kraji. Průměrná roční koncentrace PM2,5 10 g/m3 doporučovaná WHO 

jako mezní byla i v roce 2018 překročena na všech měřicích stanicích včetně republikové 

pozaďové stanice v Košeticích (14,5 g/m3). Průměrný podíl suspendovaných částic frakce 

PM2,5 ve frakci PM10 se pohyboval od 57 % (stanice v Brně) po 86 % na stanici v Jihlavě. V 

období 2007 až 2017 se průměrná hodnota tohoto podílu pohybovala od 72 do 77 %, v roce 

2018 byla 76 %. 

Oxid dusičitý NO2, CASRN 10102-43-9 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem 

antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů 

jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle 

oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx. 

Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici 

nejvíce údajů. Z toho důvodu byl v roce 2002 způsob hodnocení změněn a v současné době se 

hodnotí koncentrace NO2, nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna 

v celkovém přístupu k hodnocení znečištění touto noxou. Hodnocení zdravotního rizika bude 

proto provedeno pro tuto látku. 

Protože oxid dusičitý není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních 

cestách dýchacích, v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna 

rozpouští a s dlouhodobou latencí může přímým toxickým působením na kapiláry plicních 

sklípků vyvolat edém plic. Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 

g/m3.  

NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší se zde 

jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO uvádí 

průměrné koncentrace z 2-5 denních měření v bytech v 5 evropských zemích v rozmezí 20-40 

g/m3 v obývacích pokojích a 40-70 g/m3 v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech 

situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto hodnoty dvojnásobné. Při 

používání neodvětraných kuchyňských sporáků však mohou být tyto hodnoty ještě podstatně 

vyšší, průměrná několika denní koncentrace NO2 může přesáhnout 200 g/m3 s maximálními 

hodinovými hodnotami až 2000 g/m3. 

Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest 

se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 g/m3. Krátkodobá 

expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, 

jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí 
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subjektivní potíže již od koncentrace 900 g/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou 

plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci 

560 g/m3. Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při 

působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších 

úrovních krátkodobé expozice.  

Při koncentraci cca 100 g/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny 

nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého působení koncentrace NO2, tj. 

cca 400 g/m3 již jsou důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, 

přičemž riziko vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem 

k tomu, že astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou 

formou tohoto onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.   

Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou 

studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány 

morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů 

až měsíců koncentracím od 640 g/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 g/m3. 

Koncentrace od 940 g/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost plic 

vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i proti 

látkové složky obranného systému. 

Podle nových poznatků je však obtížné oddělit působení oxidu dusičitého od účinků dalších 

současně působících látek, zejména aerosolu. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni 

obyvatelé městských lokalit významně ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních 

průměrů z monitoringu vyplývá, že v dopravou zatížených částech pražské aglomerace lze u 

obyvatel očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respiračních onemocnění, zvýšený 

výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých. 

Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 

prostředí ČR v roce 2018 – roční aritmetické průměry oxidu dusičitého na pozaďových 

stanicích EMEP nepřekročily 6 g/m3, ve městech se v závislosti na intenzitě okolní dopravy 

pohybovaly v rozsahu od 16 g/m3 v emisně významně nezatížených městských/předměstských 

lokalitách, přes 16 až 30 g/m3 u dopravně středně zatížených oblastí až k 40 g/m3 v dopravně 

silně zatížených lokalitách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravních „hot spot“ stanicích 

(Praha, Ostrava, Brno a Ústí n/L), 

kde se roční střední koncentrace pohybovaly mezi 40 až 55 g/m3 (> 130 % imisního limitu 40  

g/m3). V sídlech se na výsledném znečištění oxidem dusičitým spolupodílí spalovací procesy 

(výroba energie, domácí topeniště) a v ostravsko-karvinské oblasti i velké průmyslové zdroje. 

Situace se dlouhodobě nemění.  

Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2 

Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického 

zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavními 

zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a 

cigaretový kouř.  

Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech 

s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i 

koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři. V menší 

míře je přijímán i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných 
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koncentracích zanedbatelná. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na 

kuřáctví. 

Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je 

pravděpodobně absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky. Po 

vstřebání je distribuován v těle nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly 

zjištěny v tukových tkáních. Benzen je v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní 

metabolit fenol a dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného benzenu je v nezměněné formě 

vyloučeno vydechovaným vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. 

Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii 

útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po 

požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.  

Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde 

dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též 

imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé 

zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro chronický 

nekarcinogenní toxický účinek jsou v  databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální referenční 

dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC = 

0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1).  

Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do 

kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie 

u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní 

myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické 

lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není dosud znám, 

předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se 

zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je 

potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální 

expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. V testech na bakteriích sice benzen 

nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje chromosomální aberace u savčích 

buněk včetně lidských.  

Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 

prostředí ČR se uvádí, že v síti ČHMÚ byly v roce 2018 celkem na 33 stanicích sledovány 

koncentrace benzenu. Ten má stanoven roční imisní limit ve výši 5 g/m3. Data potvrzují 

zásadní význam průmyslových výrob a sekundárně i dopravy (přes významné snížení obsahu 

benzenu v motorových benzínech) jako největších zdrojů těkavých organických látek, a zvláště 

benzenu do ovzduší.  

Na městských stanicích nezatížených průmyslem a dopravou a v dopravně zatížených 

lokalitách se rozpětí ročních průměrů pohybovalo mezi 0,8 až 1,6 g/m3 se střední hodnotou 

1,1 g/m3.  

Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren (BaP) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených 

dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a 

substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém 

spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních 

zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou 

atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné 
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částice a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro 

vnitřní ovzduší v budovách je tabákový kouř.   

Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako pravděpodobné 

karcinogeny, které se liší významností zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního 

potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků 

sledovaných látek se závažností karcinogenních účinků jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe 

popsaných – benzo[a]-pyrenu. Vyjadřuje se proto jako toxický ekvivalent benzo[a]pyrenu 

(TEQ BaP) a jeho výpočet je dán součtem součinů toxických ekvivalentových faktorů (TEF) 

stanovených US EPA a měřených koncentrací.  

Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její 

přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo 

rozpustné ve vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes 

kůži. V organismu podléhají PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů, 

z nichž některé mohou iniciovat vznik nádorového bujení.   

Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné 

riziko nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na 

PAU obsažené v jemné frakci suspendovaných částic v ovzduší. Kritickým účinkem, kterému 

je věnována největší pozornost, je však karcinogenita, která je u BaP a několika dalších PAU 

dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky 

epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.   

Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva za rok 2018 byla hodnota 

imisního limitu pro benzo[a]pyren (BaP), obecně používaný jako indikátor zátěže ovzduší 

PAH, překročena na 29 ze 44 (66 %) do zpracování zahrnutých městských stanic. Imisní limit 1 

ng/m3/rok byl trojnásobně překročen na venkovské – příměstské stanici v Kladně Švermově, o 

100 % a více byl překročen na všech stanicích v Moravskoslezském kraji, z toho téměř 

osminásobně na stanici v Ostravě-Radvanicích. Naopak nejnižší hodnoty naměřené na městské 

stanici (Brno, Jihlava a Ždár n/S) 0,47 až 0,59 g/m3/rok jsou srovnatelné s hodnotami 

republikových pozaďových stanic (0,4 až 0,5 g/m3/rok). 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího 

hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních 

podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku 

populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak k identifikaci 

a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.  

Uvažované zdroje znečištění během realizace stavby:   

Stroj pro sanaci železničního svršku a spodku bez snesení kolejového roštu (typu SČ 600S,  

AHM 800-R, PM 200,..) umožňující kompletní obnovu železniční trati, včetně třídění a 

recyklace štěrkového lože. V množství cca 1900m3/24hod. Jedná se o vyjmenovaný zdroj. Ve 

výpočtu je uvažovaný jako plošný v šíři dvojkolejné žel. trati a délce 6,6km. 

Tento zdroj bude produkovat především emise TZL, které vznikají při mechanickém třídění a 

recyklaci štěrkového lože, překládce a deponování zpracovaného materiálu. V menší míře 

emise NOx, NO2, benzenu a B(a)P ze spalování nafty v pístových spalovacích motorech. 
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Předpokládaná doba využití tohoto zařízení je uvažována v řádu dnů. Toto zařízení pracuje ve 

24hod. režimu a ve skutečnosti bude v provozu pouze 66hod. v každém směru trati. Roční 

využití tohoto zdroje bude tedy velice nízké. 

Míra znečištění ovzduší je v rozptylové studii modelována pro maximální a průměrné 

koncentrace znečišťujících látek. Všechny typy vypočtených koncentrací jsou pak příspěvky od 

plánovaného zdroje k naměřeným (odhadnutým) koncentracím, které tvoří imisní pozadí.  

Výsledkem výpočtů jsou příspěvky ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Pro výpočet 

krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení 

zvolených hraničních koncentrací byl použit počítačový program SYMOS 97 verze 2006. 

Výchozí imisní situace 

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší 

nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních 

zdrojů.  

V rozptylové studii bylo imisní pozadí vyhodnocováno na základě pětiletých průměrů 

koncentrací znečišťujících látek - OZKO pro čtverce sítě 1 x 1 km, které pokrývají zájmovou 

oblast. Dále byl proveden odhad imisního pozadí pro rok 2024, který byl proveden na základě 

porovnání hodnot za období let 2010 až 2017: 

Tab.č.40 Odhady škodlivin imisního pozadí v zájmovém území (z rozptylové studie) 

Škodlivina 2013-2017 odhad 2024 

NO2 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3] 11,8-13,3 13,0 

PM10 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3] 21,6-22,8 23,0 

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace [μg.m-3] 37,9-40,4 39,0 

PM2,5 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3] 16,2-16,8 16,0 

benzen - roční průměrná koncentrace [μg.m-3] 1,0-1,2 1,2 

benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace [ng.m-3] 0,80-1,1    0,85 

I když pro odhad imisního pozadí zájmového území byly použity nejnovější dostupné 

informace, je přesto tento odhad, vzhledem k výběru a reprezentativnosti situace, zatížen dosti 

značnou nejistotou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Při hodnocení zdravotních rizik chemických látek se rozlišují dva typy účinků: 

1. U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek. 

Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních 

obranných mechanismů v organismu. Ke kvantitativnímu vyjádření míry zdravotního rizika 

toxického nekarcinogenního účinku škodlivin je možno použít koeficient nebezpečnosti HQ 

(Hazard Quotient). Kvocient nebezpečnosti vyjadřuje poměr mezi zjištěnou nebo 

předpokládanou expozicí či dávkou a referenční dávkou, nebo mezi koncentrací v ovzduší a 

referenční koncentrací v případě standardního expozičního scénáře. Pokud se současně 

vyskytují látky s podobným systémovým toxickým účinkem je možno součtem kvocientů 

získat index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Kvocient nebezpečnosti vyšší než 1 je 

považován za reálné riziko toxického účinku.  



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                153 

 

Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií, které 

vyhledají vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán např. u 

suspendovaných částic PM10, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či 

expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u 

exponovaných osob.  

2. U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv. 

bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy 

vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je 

tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a 

účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. 

Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, 

nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice 

vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou 

extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro 

zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit 

Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.  

V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup 

pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u 

jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů 

nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je 

považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 

1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem 

k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6. 

Výsledky výpočtů 

V rozptylové studii byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů v celé síti referenčních bodů pro 

maximální a průměrné roční příspěvky posuzovaných škodlivin. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby 

okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí. 

Zdrojem znečištění ovzduší v lokalitě bude pouze prováděná stavba. Během její realizace je 

v rozptylové studii uvažováno s vyjmenovaným stacionárním zdrojem podle §11 odst.2  

uvedeného pod kódem 5.12. (drážní stroje určené pro zřizování konstrukčních vrstev 

pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu, S výkonem 1000m3 

zrecyklovaného kameniva/24hod.) a jeho pohonná jednotka pod kódem 1.2. Spalování  paliv 

v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW. 

Železniční trať v km 30,970 – 37,565. 

V přílohách rozptylové studie jsou grafické výstupy, které znázorňují imisní příspěvky 

jednotlivých znečišťujících látek během výstavby.  

Maximální koncentrace neposkytují informace o četnosti výskytu těchto hodnot v průběhu 

celého trvání stavby. Tyto koncentrace závisí jednak na četnosti výskytu silných inverzí a 

rovněž na aktuálním využití stavební mechanizace. Jedná se tedy o maximální možné dosažené 

koncentrace v jednotlivých bodech za nejnepříznivějších rozptylových podmínek a při 

maximálním využití stavební mechanizace. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší koncentrace 

vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin a pouze v jednotlivých bodech. Izolinie 

tedy v tomto případě nevyjadřují spojitý průběh imisního příspěvku po celou dobu trvání 

stavby.  
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Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou tedy pouze teoretické, můžou, ale také nemusí 

v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.  

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý ve fázi výstavby 

Riziko akutních toxických účinků NO2 

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 

zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 g/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u 

citlivé části populace (u pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatiků) 

zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů WHO 

proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL 

použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u k doporučené 1hod. limitní koncentraci 200 

g/m3.  

Z modelových hodnot v rozptylové studii vyplývá, že u nejbližších obytných budov 

v Karlštejně a Srbsku se maximální krátkodobé koncentrace NO2 pohybují v rozmezí 200-300 

μg.m-3. Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve 

skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu a vzhledem k plynulému posunu sanačního stroje 

budou tyto koncentrace dosaženy řádově po dobu minut. 

Nejvyšších hodnot NO2 bude dosahováno na ploše staveniště – (v těsné blízkosti sanačního 

satroje), které je však chápáno jako pracovní prostor. 

U nejbližších obytných objektů byly vypočteny modelové hodnoty maximální krátkodobé 

koncentrace NO2 v koncentracích, u kterých nelze předpokládat zvýšení zdravotních rizik 

akutních toxických účinků NO2 (reaktivitu dýchacích cest, změny plicních funkcí) ani u citlivé 

části obyvatel v okolí.  

Maximální hodinová koncentrace oxidu dusičitého není v lokalitě měřená, na nejbližší stanici 

ČHMÚ Tobolka – Čertovy schody byla v roce 2019 naměřená v hodnotě 75,9 µg/m3 a na 

stanici Beroun v hodnotě 96,4 µg/m3. 

Riziko chronických toxických účinků NO2 

Vzhledem k tomu, že fáze výstavby je časově velmi omezená, nelze předpokládat riziko 

chronických účinků, které se obvykle projevují po několikaleté expozici. Provoz na železniční 

trati v úseku Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) nebude po dokončení rekonstrukce zdrojem 

emisí. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro PM10 a PM2,5 ve fázi výstavby 

Pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik imisí suspendovaných částic vycházejí metodiky 

z epidemiologických studií, které používají průměrné roční koncentrace PM2,5 a PM10, přičemž 

se předpokládá, že jsou tak částečně zohledněny i jejich krátkodobé účinky.  

Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 

Krátkodobě zvýšené koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se mohou projevit 

zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou 

skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového 

ústrojí. Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku udává WHO na základě vyhodnocení 

epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu denní průměrné 

koncentrace PM10 o 10 g/m3 nad 50 g/m3. Hodnotu 50 g/m3 WHO doporučuje jako 

směrnicovou průměrnou 24hodinovou koncentraci, která by měla sloužit k prevenci výskytu 

imisních výkyvů, vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti. 
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V rozptylové studii vypočtené maximální denní koncentrace PM10 jsou způsobeny nakládáním 

se stavebním  materiálem (nasypávání, překládání recyklace a prašný vznos z plochy 

staveniště). Podíl emisí prachu ze spalovacích motorů sanačního stroje je zanedbatelný. Rovněž 

podíl prašnosti z přepravy materiálů je nevýznamný ve srovnání s provozem recyklační linky 

sanačního stroje. Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění a drcení kameniva. 

Vypočtené maximální denní koncentrace PM10 způsobené sanačním strojem budou dosahovat u 

obytných  budov v Karlštejně (u berounského zhlaví) a v Srbsku (ul. Za Vodou, Ke Kulišovně, 

U Závor, K Císařské rokli a Ke Kodě) hodnot v rozmezí až 20-80μg.m-3. Tyto modelové 

hodnoty naznačují, že by mohlo v hodnocené lokalitě docházet k překračování denní průměrné 

koncentrace PM10, avšak modelové hodnoty neposkytují informace o četnosti jejich výskytu a 

jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu. 

Je také důležité uvědomit si, že modelové hodnoty krátkodobých koncentrací představují stav, 

který by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá 

třída stability trvající beze změn alespoň jednu hodinu, resp. celý den, vítr o nejméně příznivé 

rychlosti a vanoucí přímo na výpočtový bod). V rozptylové studii vypočtené hodnoty 

krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí v průběhu roku 

nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.  

V rozptylové studii je doporučeno opatření pro snížení prašnosti v souladu s Programem 

zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna střední Čechy, schváleného 05/2016. Během realizace 

stavby se doporučuje provádět  preventivní opatření výrazně snižujících prašnost.  

Tato opatření jsou v rozptylové studii navržena v rozsahu uvedených opatření AB4 (Výstavba a 

rekonstrukce železničních tratí a BD3(Omezování prašnosti ze stavební činnosti.  Jedná se o:  

• Minimalizování použití TNV (těžká nákladní vozidla) pro přepravu vytěženého štěrkového 

lože V případě sucha skrápění ploch určených k recyklaci 

• Skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací  

• Skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na recyklačních plochách   

• Skrápění materiálu během recyklace – použití rec. linky se zabudovaným skrápěcím 

zařízením  

• Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu na recyklační linku.   

• Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci  

• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit 

šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště   

• v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních mechanismů 

s vysokým výkonem – neprovádět demolice  

• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit 

šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště    

Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých 

znečišťujících látek jako PM10 .   

V rozptylové studii jsou dále doporučena opatření ke snížení hodnot emisí produkovaných 

motory stavebních strojů:  

• Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné 

barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování 

studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.   

• Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy, když 

nejsou aktivně využívány.   
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• Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových 

podmínek 

• Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice 

2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než stanoví norma 

STAGE IIIB  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že krátkodobě zvýšené 

koncentrace suspendovaných částic, které by se mohly projevit zvýšením symptomů u citlivější 

populace, nastanou zcela výjimečně. Realizace záměru, při použití výše uvedených opatření, 

kdy lze předpokládat snížení hodnot maximálních denních koncentrací suspendovaných částic 

PM10, je z hlediska zdravotních rizik akceptovatelná. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen a benzo(a)pyren ve fázi výstavby 

U benzenu a benzo(a)pyrenu je hodnocení zdravotního rizika založeno na kvantifikaci míry 

karcinogenního rizika. U karcinogenního rizika jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé 

(70leté) chronické expozice, a protože výstavba záměru bude časově velmi omezená, nelze 

předpokládat pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných lidí 

expozicí těchto látek ve fázi výstavby. 

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší 

Byl hodnocen vliv imisních koncentrací látek během výstavby plánovaného záměru 

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ na základě odhadu stávající situace a 

koncentrací uvedených v rozptylové studii.  

Z provedeného odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že pokud budou dodržována výše 

uvedená opatření na snížení prašnosti, jsou změny imisní zátěže v období výstavby 

akceptovatelné a výstavba i vzhledem k omezené době nebude představovat významně 

zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrifikovanou trať , nebude po dokončení stavby okolí 

železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí. 

Zdravotní riziko hluku v mimopracovním prostředí 

Identifikace nebezpečnosti 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 

informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v 

nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné, 

obtěžující nebo škodlivě působící zvuky nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. 

Proto je nutné hluk do jisté míry považovat za bezprahově působící noxu.  

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 

funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační 

kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením 

rozdělit na účinky specifické, projevující se při dlouhodobé ekvivalentní hladině akustického 

tlaku A nad 70 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru, a na účinky nespecifické 

(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Nespecifické 

systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí 

stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, 

spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově 

motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě 
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poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku 

může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.  

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku v denní době je v současnosti 

považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé 

ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. V době noční době, tj. v době spánku a fyziologické 

regenerace jsou za dostatečně prokázané považovány změny fyziologických reakcí 

(kardiovaskulární aktivita, EEG zaznamenaná aktivita mozku), subjektivně udávané rušení 

spánku a zvýšené užívání léků na spaní. Omezené důkazy jsou např. u vlivů hluku na 

hormonální a imunitní systém, na některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje 

plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví sociální chování a výkonnost člověka. U nočního hluku 

jsou navíc (kromě výše uvedených) omezené důkazy také u vlivů na kardiovaskulární systém, 

obezitu, poruchy duševního zdraví, pracovní úrazy a zkrácení očekávané délky života.  

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace 

řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého 

ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice 

zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno 

v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto 

vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 

především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity 

nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním době. 

Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o 

nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

• Poškození sluchového aparátu  

• Zhoršení komunikace řečí  

• Obtěžování hlukem  

• Nepříznivé ovlivnění spánku  

• Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem  

• Ovlivnění kardiovaskulárního systému  

Charakterizace nebezpečnosti – vztahy expozice a účinku 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika  

Pro orientační posouzení nebezpečí výskytu nepříznivých účinků hluku je možné použít 

prahové hodnoty hlukové expozice. Byly stanoveny na základě epidemiologických studií pro ty 

účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Prahová hodnota je úroveň 

expozice, od které se daný účinek začíná objevovat nebo začíná stoupat nad bazální hodnotu 

danou obvyklým výskytem účinku v populaci. Po překročení prahové hodnoty není vyloučena 

možnost výskytu daného nepříznivého účinku v případě dlouhodobé expozice hluku u 

příslušníků většinové populace s průměrnou citlivostí. Při interpretaci je nezbytné mít na 

paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U 

citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné nepříznivé účinky předpokládat i při hodnotách 

hluku ve venkovním prostoru významně nižších, nežli jsou úrovně expozice statisticky 

vyhodnocené pro celou populaci. Prahové hodnoty prokázaných zdravotních účinků hluku a 

účinků na psychosociální zdraví a životní pohodu jsou shrnuty v tabulce převzaté z Good 

practice guide on noise exposure and potential health effect. 
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Tab.č.41 Dostatečně prokázané účinky hluku na zdraví a životní pohodu a jejich prahové hodnoty  

Účinek Rozsah působení Indikátor  Prahová hodnota Časová působnost 

Obtěžování  Psychosociální kvalita  

života 
Ldvn 42 Chronická 

Subjektivně udávané  

rušení spánku  

Kvalita života, tělesné  

zdraví 
Ln 42 Chronická 

Učení, paměť Výkonnost  
LAeq 50 

Akutní, 

chronická 

Stresové hormony Indikátor stresu 
Lmax LAeq - 

Akutní, 

chronická 

Spánek (EEG) Probuzení, spánkové 

pohyby, kvalita spánku 
Lmax indoors 32 

Akutní, 

chronická 

Subjektivně udávané  

probuzení 
Spánek  SELindoors 53 Akutní 

Subjektivně udávaný 

zdravotní stav 

Životní pohoda, 

klinické zdraví 
Ldvn 50 Chronická 

Hypertenze Tělesné zdraví Ldvn 50 Chronická 

Ischemická choroba  

srdeční 
Klinické zdraví Ldvn 50 Chronická 

Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku  

Byla provedena řada studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a účinky hluku, 

uskutečnila se i řada pokusů dospět meta-analýzou jejich výsledků k odvození kvantitativního 

vztahu mezi expozicí a účinkem. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost predikce počtu 

osob postižených daným účinkem hluku v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné 

průměrně citlivé populace.  

Pro obtěžování hlukem publikovali Miedema a Oudshoorn v roce 2001 model, který vychází z 

analýzy výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a 

Severní Americe. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn1 nebo Ldvn2 v rozmezí 45 – 75 dB 

a procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály 

intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Tyto vztahy 

jsou v současné době doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v zemích EU. V 

těchto vztazích je dávka vyjádřena hlukovým ukazatel Ldn1 nebo Ldvn2.  

Účinek je subjektivní míra obtěžování zjištěná dotazníkovým šetřením. Standardní dotazník byl 

definován pomocí ISO 15666 a používá jedenáctibodovou škálu s koncovými body 

neobtěžován a extrémně obtěžován. Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři 

úrovně obtěžování. Nejvíce je používáno těžké obtěžování %HA (Highly Annoyed), které 

představuje osoby s obtěžováním vyšším než 72 % škály a obtěžování %A (Annoyed), které 

představuje osoby s obtěžováním vyšším, než 50 % škály 

Pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy platí vztahy:  

%A = 1,795*10-4 * (Ldvn – 37)3 + 2,110*10-2 * (Ldvn – 37)2 + 0,5353 (Ldvn – 37)  

%HA = 9,868*10-4 * (Ldvn – 42)3 + 1,436*10-2 * (Ldvn – 42)2 + 0,5118 (Ldvn – 42)  

Pro obtěžování hlukem ze železniční dopravy platí vztahy:  

%A = 4,538*10-4 * (Ldvn – 37)3 + 9,482*10-3 * (Ldvn – 37)2 + 0,2129 (Ldvn – 37)  

%HA = 7,239*10-4 * (Ldvn – 42)3 – 7,851*10-3 * (Ldvn – 42)2 + 0,1695 (Ldvn – 42)  

Pro obtěžování hlukem z letecké dopravy platí vztahy:  

%A = 8,588*10-6 * (Ldvn – 37)3 + 1,777*10-2 * (Ldvn – 37)2 + 1,221 (Ldvn – 37)  
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%HA = - 9,199*10-5 * (Ldvn – 42)3 + 3,932*10-2 * (Ldvn – 42)2 + 0,2939 (Ldvn – 42)  

Pro hluk z letecké dopravy bylo v evropských studiích provedených po roce 1990 zjištěno, že 

obtěžování je poněkud vyšší, než odpovídá výše uvedeným vztahům. 

Pro hluk z průmyslových stacionárních zdrojů je stanovení vztahů expozice a účinku obtížnější, 

což je dáno heterogenitou těchto zdrojů a nižším počtem provedených studií. V roce 2004 

publikovali Miedema a Vos pro hluk ze stacionárních zdrojů modely obtěžování vycházející ze 

studií provedených v Holandsku. Byly odvozeny pro hluk z posunu na železnici (nádraží), pro 

hluk ze sezónních provozů a pro hluk z výrobních zařízení s celoročním provozem na základě 

hlukové expozice vyjádřené v Ldvn. Vzhledem k omezenému počtu výchozích studií zejména 

v případě nádraží a sezónní výroby a nižšímu počtu respondentů, poskytují tyto vztahy spíše 

orientační výsledky.  

Subjektivní rušení spánku vychází stejně jako v případě obtěžování z dotazníkového šetření. 

Vztahy vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé databáze výsledků z 12 terénních studií z 

různých zemí a představují závislost mezi noční hlukovou expozicí (Ln) z letecké, 

automobilové a železniční dopravy a procentem osob udávajících zhoršenou kvalitu spánku. 

Vztahy platí v rozmezí 40 – 70 dB. Stejně jako u obtěžování jsou pro rušení spánku hlukem 

odvozeny tři stupně rušivého účinku: lehké rušení LSD (Lowly Sleep Disturbed) od 28 % škály 

výše, rušení SD (Sleep Disturbed) od 50 % škály výše a vysoké rušení HSD (Highly Sleep 

Disturbed) od 72 % škály. Obvykle jsou používány stupně SD a HSD:  

Pro rušení hlukem ve spánku ze silniční dopravy platí vztahy: 

%SD = 13,8 – 0,85*Lnight  + 0,0167*(Lnight)
2 

%HSD = 20,8 – 1,05*Lnight  + 0,01486*(Lnight)
2 

Pro rušení hlukem ve spánku ze železniční dopravy platí vztahy: 

%SD = 12,5 – 0,66*Lnight  + 0,01121*(Lnight)
2 

%HSD = 11,3 – 0,55*Lnight  + 0,00759*(Lnight)
2 

Pro rušení hlukem ve spánku z letecké dopravy platí vztahy: 

%SD = 13,714 – 0,807*Lnight  + 0,01555*(Lnight)
2 

%HSD = 18,147 – 0,956*Lnight  + 0,01482*(Lnight)
2 

Stejně jako v případě obtěžování bylo v evropských studiích provedených po roce 1990 

zjištěno u letecké dopravy poněkud vyšší rušení spánku, než odpovídá uvedeným vztahům.  

V epidemiologických studiích byly prokázány též závislosti hluku v noční době a EEG změn, 

spánkových pohybů a probuzení, tyto vztahy jsou ale v praxi hodnocení zdravotních rizik 

obtížně použitelné. 

Z kardiovaskulárních onemocnění byly nejvíce zkoumány ve vztahu k hluku infarkt 

myokardu, ischemická choroba srdeční a hypertense. Vztahy dávka-účinek jsou vyjádřeny 

pomocí poměru šancí (odds ratio – OR). OR vyjadřuje poměr šancí výskytu sledovaného jevu 

(např. infarktu myokardu) ve skupině exponované určitému rizikovému faktoru (např. hluku) 

ve srovnání se skupinou neexponovanou (OR je rovno jedné, pokud jsou sledované veličiny 

nezávislé, OR>1,0 pokud mají osoby exponované hodnocenému rizikovému faktoru vyšší šanci 

na přítomnost sledovaného jevu, OR <1,0 pokud je šance u exponovaných osob menší). V 

případě hypertense byl vztah stanoven na základě metaanalýzy 5 studií týkajících se hluku z 

leteckého provozu. Pokud je jako bazální linie (při které je OR = 1) považovaná Ldvn <= 50 dB, 

je OR (riziko) při 55 – 60 dB 1,13 a při 60 – 65 dB 1,20. Změna OR na 10 dB je 1,13.  
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Pro infarkt myokardu je vztah dávka – účinek založen na výsledcích 5 studií pro silniční 

dopravu. Jako bazální linie, při které je OR = 1 je považována Ldvn <= 60 dB. Při nárůstu hluku 

nad tuto bazální linii se OR stanoví podle vztahu: OR = 1.629657 – 0.000613 * (Lday,16h)
2 + 

0.000007357 * (Lday,16h)
3  

Kvantitativní hodnocení rizik pomocí vztahů dávka – účinek vychází z výsledků 

epidemiologických studií, které sledují značně velké soubory osob. Vzhledem k velkým 

interindividuální rozdílům v citlivosti na hluk je kvantitativní hodnocení rizik hluku v postupu 

HRA prováděno pouze v případě dostatečně velkého počtu osob vystavených škodlivým 

účinkům hluku.  

Odhad expozice  

Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty 

exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro 

tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání 

s hygienickými limity. 

Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a 

kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě.  

V posuzovaném úseku se jedná o dvoukolejnou elektrizovanou trať, provozovanou po skončení 

optimalizace rychlostí max. 145 km/h. Pro porovnání je uvedena dopravní technologie na rok 

2000, 2019 a výhled po rekonstrukci.  

Trasa stávající tratě je vedena členitým terénem, kdy prochází především údolím Berounky. 

Podél celé trati je velké množství obytné zástavby i rekreačních objektů. Část objektů je 

umístěna v bezprostřední blízkosti tratě v úrovni terénu, částečně pod úrovní terénu, ale velké 

množství objektů je situováno i na svazích vysoko nad tratí.  

Hluková studie byla zpracována za použití výpočetního programu CadnaA® verze 2020 firmy 

DataKustik GmbH, byla použita norma Schall 03. Ve výhledu je počítáno s novým železničním 

svrškem i spodkem. Intenzita dopravy, rozdělení na denní a noční dobu a parametry vlakových 

souprav jsou uvažovány dle dodané dopravní technologie (rok 2000, stávající a výhledový 

stav).  

Výpočtové body 

Výpočtové body byly zvoleny podle nejbližších objektů, kde byl předpoklad nejvyššího 

hlukového zatížení. U sousedních objektů byly pomocné výpočtové body bez označení, které 

nejsou v následujících tabulkách uváděny. V případě, že je hluk překročen i u pomocných bodů 

(ostatních objektů), jsou tyto objekty uvedeny s čísly popisnými v tabulkách návrhů 

protihlukových opatření. 

Tab.č. 42 Výpočtové body 

Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená hladina hluku (dB) 

Ochranné pásmo 

dráhy 
rok 2000  rok 2019 výhled  

den noc den noc den noc 

VB1 Karlštejn č.p. 192 
1,5 66,2 63,0 62,2 60,8 64,1 61,4 

v OPD 
4 72,1 68,9 68,1 66,8 69,5 66,8 

VB2 Korno č.ev. 15 2,5 75,6 72,4 71,6 70,1 73,5 70,8 v OPD 
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Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená hladina hluku (dB) 

Ochranné pásmo 

dráhy 
rok 2000  rok 2019 výhled  

den noc den noc den noc 

VB3 Srbsko č.p. 143 
2,5 74,0 70,9 70,0 68,1 71,2 68,9 

v OPD 
5,5 74,2 71,1 70,1 68,3 71,4 69,1 

VB4 Srbsko č.p. 76 
2,5 72,6 69,5 68,4 66,6 69,8 67,5 

v OPD 
5,5 73,2 70,1 69,1 67,2 70,4 68,1 

VB5 Srbsko č.p. 116 
3,5 68,9 65,8 64,8 62,9 66,1 63,8 

v OPD 
6,5 69,9 66,8 65,8 63,9 67,1 64,8 

VB6 Srbsko č.p. 117 
3 72,0 68,9 67,9 66,0 69,2 66,9 

v OPD 
6 71,9 68,8 67,8 65,9 69,1 66,8 

VB7 Srbsko č.p. 66 
2,5 71,2 68,1 67,1 65,2 68,4 66,1 

v OPD 
5 72,9 69,8 68,8 67,0 70,1 67,8 

VB8 Srbsko č.p. 37 
2,5 66,0 62,9 61,9 60,1 63,2 60,9 

v OPD 
4 71,2 68,1 67,1 65,3 68,4 66,1 

VB9 Srbsko č.p. 44  
2 59,8 56,7 55,7 53,8 57,0 54,7 

za OPD 
5 61,4 58,3 57,2 55,4 58,6 56,3 

VB10 Tetín č.p. 71  
2,5 77,0 73,9 72,9 71,1 74,2 71,9 

v OPD 
5,5 76,3 73,2 72,2 70,4 73,5 71,2 

VB11 Tetín č.p. 101 3 52,2 49,1 48,1 46,3 49,4 47,1 za OPD 

Základní hygienické limity hluku pro den/noc - body v OPD 60/55 dB, za OPD 55/50 dB 

U objektů, kde jsou limity hluku překročeny jsou v hlukové studii navržena protihluková 

opatření. Pouze ve výpočtovém bodě VB11 jsou splněny základní hygienické limity hluku pro 

všechna 3 sledovaná období.  

Protihluková opatření jsou navržena tak, aby byly i po realizaci stavby splněny podmínky pro 

uplatnění korekce pro starou hlukovou zátěž, a to i za předpokladu zavedení výhledové 

intenzity dopravy.  

V hlukové studii jsou vzhledem k nesouhlasu obcí a správy CHKO s umístěním protihlukových 

stěn pro jejich dělící efekt (trať je vedena středem obcí) a vliv na krajinný ráz a migrační 

propustnost nejprve navrhována jiná protihluková opatření. V některých případech nebylo 

možné navrhnout klasickou protihlukovou stěnu kvůli nedostatku prostoru pro stěnu, 

rozhledovým poměrům u přejezdů nebo umístěním příliš vysoké zástavby nad úrovní železnice.  

Návrhy protihlukových oparření 

1. Návrh kolejnicových absorbérů – Absorbéry by měly zajistit snížení  hluku o cca 2 - 

3dB, ve výpočtu jsou zadávány hodnoty 2 dB. Podle posledních výsledků měření je účinnost 

absorbérů hluku pro osobní vlaky cca 4 – 5 dB a pro nákladní vlaky 1 dB. Pro rozdělení 
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dopravy na sledované trati Karlštejn – Beroun trati je průměrný útlum v denní době přes 3 dB a 

v noční kolem 2,5 dB. Zadávané hodnoty útlumu 2 dB jsou na straně bezpečnosti výpočtu.  

2. Alternativní návrh protihlukových stěn – Alternativně jsou u objektů s překročením 

hygienických limitů hluku navrhovány klasické protihlukové stěny. V hlukové studii vypočtené 

hodnoty hluku se stěnami ukazují vyšší efekt než absorbéry.  

 
Tab.č.43 Navrhované protihlukové stěny 

Staničení 
Délka 

(m) Strana 

Výška 

(m) Ovlivní body Od km Do km 

30,950 31,000 50 P 1,5 VB1 – samostatný objekt 

32,680 32,770 90 P 1,5 VB3 a okolní objekty 

32,915 32,975 60 P 1,5 VB4 a okolní objekty 

33,005 33,110 105 L 2 VB6 a okolní objekty 

33,300 33,345 45 P 1,5 VB7 – samostatný objekt  

33,460 33,500 40 P 1,5 VB8 – samostatný objekt 

 

Tab.č.44 Výpočtové body s protihlukovými stěnami  

Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená výhledová hladina 

hluku (dB) 
Splnění limitu SHZ s PHS (70/65 dB), 

poznámka Bez PHO S PHS 

den noc den noc 

VB1  

Karlštejn č.p. 192 

1,5 64,1 61,4 57,5 54,8 ANO, 

i absorbéry byly dostačující 4 69,5 66,8* 63,4 60,7 

VB3  

Srbsko č.p. 143 

2,5 71,2* 68,9* 60,9 58,6 
ANO, platí i pro č.p. 142*** 

5,5 71,4* 69,1* 65,5 63,2 

VB4  

Srbsko č.p. 76 

2,5 69,8 67,5* 61,8 59,5 
ANO 

5,5 70,4* 68,1* 64,8 62,5 

VB6  

Srbsko č.p. 117 

3 69,2 66,9* 66,8 64,5 ANO, 

s absorbéry na hraně limitu 6 69,1 66,8* 67,2 64,9 

VB7  

Srbsko č.p. 66 

2,5 68,4 66,1* 60 57,7 
ANO 

5 70,1* 67,8* 63,8 61,5 

VB8  

Srbsko č.p. 37 

2,5 63,2 60,9 58,5 56,2 ANO,  

i absorbéry byly dostačující 4 68,4 66,1* 61,8 59,5 

*) Hodnota s překračuje hygienický limit hluku 

***) VB3 – objekt Srbsko č.p. 143 sousedí s dalším obytným objektem č.p. 142, pro tento objekt také jsou s PHS 

splněny hygienické limity hluku pro starou hlukovou zátěž 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                163 

 

U výpočtových bodů VB3, VB4 a VB7 by byla klasická protihluková stěna vhodným 

protihlukovým opatřením. Kolejnicovými absorbéry u těchto bodů nelze zajistit splnění 

hygienických limitů. Případně by musela být provedena individuální protihluková opatření.  

V případě nemožnosti, nedostatečnosti či nevhodnosti realizace PHS nebo absorbérů, například 

je-li v místě železniční přejezd, kde z důvodu nutného zajištění rozhledových poměrů nelze 

PHS umístit, nebo jsou-li předmětem ochrany osamocené objekty atd., jsou za účelem ochrany 

zdraví obyvatel navržena protihluková opatření spočívající v úpravě obvodového pláště 

chráněné budovy na fasádě významné z hlediska pronikání hluku zvenčí – ,,ochrana objektu 

proti hluku“. 

V případě nutnosti takového protihlukového opatření je nejprve třeba u chráněného objektu 

určit fasádu významnou z hlediska pronikání hluku zvenčí – zjištění orientace obytných 

místností v budově a oken. Rozsah objektů navržených na tento způsob ochrany bude upřesněn 

na základě měření hluku provedeného po realizaci stavby. Tato ochrana před nadlimitním 

hlukem spočívá ve výměně oken za okna s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností a v 

instalaci systému nuceného větrání. Výsledky výpočtů jsou v akustické studii uvedeny 

v tabulkové a grafické formě.  

Potencionálně exponovaná populace  

Obyvatelé s možnou expozicí hluku v souvislosti se záměrem se nacházejí především 

v nejbližším okolí posuzovaného úseku tratě. 

Hluková situace v zájmovém území 

Karlštejn: v ochranném pásmu železnice VB1 (čp. 192) se hluk ze železniční dopravy 

v současné době pohybuje v denní době do 68 dB a v noční době do cca 67 dB. Po realizaci 

záměru bez protihlukových opatření se hluk v denní době bude pohybovat do 69 dB, v noční 

době nedojde ke změně hluku ze železnice.  

Realizací kolejnicových absorbérů dojde ke snížení hluku o 2 dB jak v denní tak i v noční době 

(67/65 dB). 

Po realizaci PHS dojde k výraznému snížení hluku v denní  i noční době (o 6 dB), hodnoty 

hluku se budou v denní době pohybovat do 63 dB a v noční době do 61 dB.  

Srbsko:  

1. v ochranném pásmu železnice VB3 (čp. 143 a 142)  v současné době se hluk ze železniční 

dopravy pohybuje v denní době do 70 dB, v noční době do 68 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů nesníží dostatečně hluk ze železnice. 

Realizace PHS povede k významnému snížení hluku o 6 dB, hodnoty hluku se budou 

v denní době pohybovat do 65 dB a v noční době do 63 dB.  

2. v ochranném pásmu železnice VB4 (čp. 76)  v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 69 dB, v noční době do 68 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů nesníží dostatečně hluk ze železnice. 

Realizace PHS povede k významnému snížení hluku až o 5 až 6 dB, hodnoty hluku se budou 

v denní době pohybovat do 65 dB a v noční době do 63 dB.  
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3. v ochranném pásmu železnice VB5 (čp. 116)  v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 66 dB, v noční době do 64 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů sníží hluk ze železnice o cca 2 dB, hodnoty hluku se 

budou pohybovat v denní době do 65 dB a v noční době do 63 dB. 

Realizace PHS není navrhována.  

4. v ochranném pásmu železnice VB6 (čp. 117)  v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 68 dB, v noční době do 66 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů nesníží dostatečně hluk ze železnice. 

Realizace PHS povede ke snížení hluku o cca 2 dB, hodnoty hluku se budou v denní době 

pohybovat do 67 dB a v noční době do 65 dB.  

5. v ochranném pásmu železnice VB7 (čp.66)  v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 69 dB, v noční době do 67 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů nesníží dostatečně hluk ze železnice. 

Realizace PHS povede ke snížení hluku až o 6 dB, hodnoty hluku se budou v denní době 

pohybovat do 64 dB a v noční době do 61 dB.  

6. v ochranném pásmu železnice VB8 (čp. 37)  v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 67 dB, v noční době do 65 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů sníží hluk ze železnice o 2 dB, hodnoty hluku se budou 

v denní době pohybovat do 67 dB a v noční době do 64 dB.  

Realizace PHS povede k významnému snížení hluku až o 6 dB, hodnoty hluku se budou 

v denní době pohybovat do 62 dB a v noční době do 60 dB.  

7. mimo ochranné pásmo železnice VB9 (čp.44)  v současné době se hluk ze železniční 

dopravy pohybuje v denní době do 57 dB, v noční době do 55 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace protihlukových opatření není navrhována. 

Tetín: 

1. v ochranném pásmu železnice VB10 (čp. 71)  v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 72 dB, v noční době do 70 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 

Realizace kolejnicových absorbérů nesníží dostatečně hluk ze železnice.  

V rozptylové studii jsou navržena individuální protihluková opatření nebo změna funkce 

objektu (objekt v majetku Správy železnic s.o.) 

2. objekt mimo ochranné pásmo železnice VB11 (čp. 101 a dalších 20 obytných objektů podél 

komunikace Župní – stejné hlukové pásmo) v současné době se hluk ze železniční dopravy 

pohybuje v denní době do 48 dB, v noční době do 46 dB. Po realizaci záměru bez 

protihlukových opatření dojde oproti současnému stavu ke zvýšení o cca 1 dB. 
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Realizace protihlukových opatření není navrhována. 

Hluk ze sdělovacích prostředků a z výstavby není z hlediska zdravotních rizik hodnocen, 

protože se jedná o krátkodobou expozici hluku, pro jejíž zhodnocení nejsou zatím k dispozici 

dostatečné odborné podklady. Přesto je třeba, aby při výstavbě, při provádění náročných prací 

v blízkosti chráněné zástavby, byla dodržována doporučení z odborných studií.  

Charakterizace rizika 

Výchozím podkladem ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika 

hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo modelovým výpočtem vztažená 

ke konkrétnímu počtu exponovaných osob.   

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z 

prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky hluku, 

které se dnes považují za dostatečně prokázané. 

Dostatečné prokázané jsou především negativní účinky hluku na spánek. Prahová hodnota pro 

subjektivné udávané rušení spánku je Ln 42 dB. Tato prahová hodnota pro rušení spánku je 

v současné době  i po realizaci záměru překročena ve všech posuzovaných lokalitách. 

Orientační posouzení možného výskytu obtěžování hlukem je obtížné, neboť prahové hodnoty 

možných zdravotních účinků pro obtěžování jsou vyjádřeny jako hlukový ukazatel pro den-

večer-noc, zatímco z akustické studie jsou k dispozici pouze údaje pro denní a noční dobu.  

Optimalizací traťového úseku dojde ve výhledovém stavu k novým podmínkám provozu na 

posuzované trati, což bude mít za následek i mírné zvýšení hladin hluku. Z toho důvodu jsou 

v akustické studii navržena protihluková opatření – kolejnicové absorbéry, protihlukové stěny a 

u objektů, kde nelze PHS realizovat je navržena individuální ochrana proti hluku.  

Ve výhledovém stavu s navrženými protihlukovými opatřeními dojde v posuzovaných 

lokalitách ke snížení expozice hluku ze železniční dopravy oproti současnému stavu a tím i ke 

snížení možných zdravotních rizik hluku ze železniční dopravy.  

 

Hluk ze sdělovacích prostředků a z výstavby není z hlediska zdravotních rizik hodnocen, 

protože se jedná o krátkodobou expozici hluku, pro jejíž zhodnocení nejsou zatím k dispozici 

dostatečné odborné podklady. Přesto je třeba, aby při výstavbě, při provádění náročných prací 

v blízkosti chráněné zástavby, byla dodržována doporučení z odborných studií.  

Závěr k hodnocení hluku 

Na základě vyhodnocení předložených podkladů z hlukové studie, s ohledem na výše uvedené 

skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry: 

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů hlukové 

studie a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zástavby situované nejblíže 

podél posuzované trati v úseku Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo). 

Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru 

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ lze očekávat, že v hodnocených 

částech obcí dojde po realizaci záměru s navrženými protihlukovými opatřeními k výraznému 

snížení rizika hluku u obyvatel se subjektivně vnímaném rušení spánku hlukem ze železniční 

dopravy.  

Je třeba znovu zdůraznit, že vztahy expozice a účinku, které byly odvozeny pro obtěžování 

vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a zprůměrňovány na celou populaci, nemusí platit 
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pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u 

obyvatel hodnocených nejbližších domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku 

významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich 

osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a 

dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Provoz 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby 

okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí.  

 

Výstavba 

Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky MŽP  „SYMOS ´97“, která  je určená jako 

závazná referenční metoda sledování kvality ovzduší určená pro výpočet rozptylu 

znečišťujících látek v ovzduší (dle vyhlášky č. 330/2012 Sb., příloha č. 6 část B) 

Aktualizace metodiky SYMOS byla zveřejněna ve Věstníku MŽP ze srpna 2013 jako 

Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, příloha č.1 Metodická příručka modelu 

SYMOS´97- aktualizace 2013  

Rozptylová studie zahrnuje výpočet příspěvku k imisní situaci vyvolané plánovanou stavbou. 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 

překročení hraničních hodnot koncentrací byl proveden podle metodiky SYMOS ´97 platné od 

1998. Pro výpočet byly vybrány polutanty charakteristické pro provoz dieslových motorů a 

nakládání se sypkým prašným materiálem. Jako hlavní modelové znečišťující látky pro 

posouzení vlivu na zdraví obyvatel byly vybrány oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a  TZL 

jako PM10. a PM2,5.  Vznos znečišťujících látek od pohybu nakladače je uvažován do 2 m, 

výfuk recyklační linka a emise TZL z přesypů přepravníků 3 m.  

Jak již bylo uvedeno elektrifikovaná trať nebude při svém provozu zdrojem emisí 
znečišťujících látek do ovzduší. Provoz na železniční trati Karlštejn - Beroun neovlivní kvalitu 
ovzduší v okolním území. 

Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje: 

• Recyklační linka sanačního stroje (typu AHM 800) jako zdroj TZL 
• Výfuky pohonných jednotek sanačního stroje (typu AHM 800) 
• Emise TZL z mechanických procesů z nakládání kameniva 

 

Ve studii je samostatně posuzován imisní příspěvek od vyjmenovaného stacionární zdroje 

podle §11 odst.2  uvedeného pod kódem 5.12. (drážní stroje určené pro zřizování 

konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu, 

S výkonem 1000m3 zrecyklovaného kameniva/24hod.) v příloze č.2 zák. 201/2012Sb. a jeho 

pohonná jednotka pod kódem 1.2. Spalování  paliv v pístových spalovacích motorech o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW. Železniční trať v km 30,970 – 

37,565. 

Míra znečištění ovzduší je vyjádřena pomocí dvou charakteristik. Jsou to maximální 

koncentrace a průměrné roční koncentrace.  
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Maximální koncentrace neposkytují informace o četnosti výskytu těchto hodnot v průběhu 

celého trvání stavby. Tyto koncentrace závisí jednak na četnosti výskytu silných inverzí a 

rovněž na aktuálním využití stavební mechanizace. Jedná se tedy o maximální možné dosažené 

koncentrace v jednotlivých bodech za nejnepříznivějších rozptylových podmínek a při 

maximálním využití stavební mechanizace. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší koncentrace 

vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin a pouze v jednotlivých bodech. Izolinie 

tedy v tomto případě nevyjadřují spojitý průběh imisního příspěvku po celou dobu trvání 

stavby.  

Průměrné roční koncentrace, zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu 

krátkodobých koncentrací. Kromě toho jsou méně ovlivněny náhodnými skutečnostmi, takže 

přesnost jejich výpočtu jsou vyšší. 

Všechny typy vypočtených koncentrací jsou pak příspěvky od plánovaného zdroje k naměřeným 

(odhadnutým) koncentracím, které tvoří imisní pozadí.  

Tab.č.45   Imisního pozadí v zájmové oblasti  

Znečišťující 

látka 

 

[μg/m3] 

  

NO2 

 

Roční limit 

40[μg/m3] 

PM10 

 

Roční limit 

40[μg/m3] 

PM2,5 

 

Roční limit 

20[μg/m3] 

Benzen 

 

Roční limit 

5[μg/m3] 

Benzo(a)pyre

n 

Roční limit 

1[ng/m3] 

PM10 

 

Denní 

maximum 

50[μg/m3] 

36. nevyšší 

hodnota 

Imisní pozadí 

Pětiletý průměr 

2010-2014 

13,2-13,6 23,0-24,0 16,8-17,0 1,2-1,3 0,78-0,82 43,6-44,6 

Imisní pozadí 

Pětiletý průměr 

2011-2015 

13,1-13,4 22,3-22,7 16,0-16,2 1,2-1,3 0,76-0,79 41,0-41,9 

Imisní pozadí 

Pětiletý průměr 

2012-2016 

12,5-12,8 21,7-23,1 15,8-16,0 1,1-1,2 0,80-0,84 37,6-38,5 

Imisní pozadí 

Pětiletý průměr 

2013-2017 

11,8-13,3 21,6-22,8 16,2-16,8 1,0-1,2 0,80-1,1 37,9-40,4 

Imisní pozadí 

Pětiletý průměr 

2014-2018 

11,5-14,6 22,1-23,4 16,6-17,4 0,9-1,0 0,8-1,2 39,1-41,9 

 

V  lokalitě mezi Berounem a Karlštejnem je dle hodnot klouzavých pětiletých průměrů patrný 

mírný pokles hodnot  NO2 , TZL a Benzenu. Ze sledovaných látek pak mírný nárůst je patrný u 

B(a)P.  
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Celkově lze konstatovat, že kvalita ovzduší v této oblasti je dobrá a žádný z platných imisních 

limitů není překročen. Výjimkou je imisní limit benzo(a)pyrenu, který je překročen v okolí 

Berouna a Tetína. 

Odhad imisního pozadí pro výpočtový rok 2024 

Stav imisního pozadí posuzované lokality je možno stanovit pouze odhadem. Ten je 

proveden na základě porovnání hodnot za období let 2010-2018. 

Předpokládané imisní pozadí (bez realizace záměru) v roce 2024 

suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 23,0 ug/m3 (výhledový stav 

pokles) 

suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace > 39,0 ug/m3 (výhledový stav 

kolísavý) 

suspendované částice (PM2,5) - průměrná roční koncentrace > 16,0 ug/m3 (výhledový stav 

kolísavý) 

oxid dusičitý (N02) - průměrná roční koncentrace < 13,0 ug/m3 (výhledový  stav 

pokles) 

benzen - průměrná roční koncentrace  < 1,2 ug/m3 (výhledový 

stav nárůst)  

benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace > 0,85 ng/m3  (výhledový 

stav pokles)  

Tab.č.46   Odhad imisního pozadí v zájmové oblasti r. 2024 

Znečišťující 

Látka 

 

[μg/m3] 

NO2 

 

Roční limit 

40[μg/m3] 

 

PM10 

 

Roční limit 

40[μg/m3] 

 

 

PM2,5 

 

Roční limit 

20[μg/m3] 

 

Benzen 

 

Roční limit 

5[μg/m3] 

 

 

Benzo(a)pyren 

 

Roční limit 

1[ng/m3] 

 

 

PM10 

 

Denní maximum 

50[μg/m3] 

36. nevyšší 

hodnota 

 13,0 23,0 16,0 1,2 0,85 39,0 

Imisní limity 

Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, cílové imisní limity a 

dlouhodobé imisní cíle, dále meze tolerance a četnost překročení imisních limitů pro jednotlivé 

znečišťující látky. Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou 

četnost překročení.  

Způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je stanoven v zákoně 201/2012Sb., o 

ochraně ovzduší.  Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující 

ovzduší, Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v ug/m3 a vztahují se na standardní podmínky 

(objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa). Imisní pozadí je 

hodnoceno pro účely ochrany zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů. Imisní limity, meze 

tolerance, pro tyto látky: oxid siřičitý, suspendované částice frakce PM10, oxid dusičitý a oxidy 

dusíku, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, arsen, nikl a polycyklické aromatické 
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uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren. V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity 

znečišťujících látek vyhlášené pro účely ochrany zdraví lidí. 

Vyhodnocení kvality ovzduší je stanoveno na základě  příl.č.1 zák. 201/2012Sb., která udává 

hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší. 

Tab.č.47  Tabulky hodnot imisních limitů (pozn. Číslování tabulek odpovídá zák. 201/2012Sb.) 

Tabulka č.1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

1.  

Znečišťující látka Doba proměřování Imisní limit Maximální počet překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 ug.m3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 ug.m3 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 ug.m3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 ug.m3 0 

Oxid uhelnatý 
maximální denní 

osmihodinový průměr  1) 
10mg.m3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 ug.m3 0 

Částice PM10 24 hodin 50 ug.m3 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 ug.m3 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 20 ug.m3 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 ug.m3 0 

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých 

průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve 

kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. 

Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

Tab.č.48 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října -31. března) 20 ug.m3 

Oxidy dusíku1) 1 kalendářní rok 30 ug.m3 

Poznámka: 1)  Součet  objemových  poměrů  (ppbv)  oxidu  dusnatého   a oxidu  dusičitého  vyjádřený v jednotkách 

hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 

Tab.č.49 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví 

lidí  

Znečišťující látka Doba proměřování Imisní limit Maximální počet překročení 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1ng.m3 0 

 

Jako hlavní, modelové znečišťující látky, jsou posuzovány TZL jako PM10 PM2,5, benzen,  

benzo(a)pyren a oxid dusičitý - NO2 a oxidy dusíku - NOx, které jsou nejzávažnějšími 

látkami pocházejícími z provozu stavební techniky a nákladních vozidel.        

V případě NOx  je imisní limit průměrné roční koncentrace zachován pro ochranu ekosystémů 

a vegetace a je uplatňován na územích s definovanou ochranou přírody.  
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A v případě  zpracování štěrkového lože jsou to tuhé znečišťující látky (PM10 PM2,5), které se 

dostávají do ovzduší při nakládce, vlastní recyklaci i deponování materiálu.  

Průměrné roční koncentrace   NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu 

Za míru znečištění ovzduší se považuje hodnota průměrné roční koncentrace látky. Grafické 

výstupy rozptylové studie znázorňují imisní příspěvky jednotlivých znečišťujících látek ve 

výpočtovém roce stavby během roku 2024. Z grafického znázornění pak vyplývá vliv použití 

sanačního stroje na čistotu ovzduší v okolí  stavby.  

Na základě imisního pozadí této lokality lze konstatovat, že kvalita ovzduší je dobrá a u všech 

sledovaných látek jsou dodrženy imisní limity na ochranu zdraví lidu. 

Vzhledem k tomu, že se u tohoto typu zařízení jedná o zdroj s velmi nízkým ročním využitím, 

dosahují i průměrné roční hodnoty imisních příspěvků výrazně nižších hodnot než tomu bývá u 

celoročně využívaných zdrojů.  

Ve všech případech tyto hodnoty i v součtu s odhadnutým imisním pozadím roční imisní limity 

jednotlivých škodlivin. V součtu s imisním pozadím nedoje v žádném případě k  překročení 

limitu. Výjimkou je imisní limit benzo(a)pyrenu, který je již překročen v okolí Berouna a 

Tetína o 20%. (č. čtverce č.43 55 35) Pozn. K limitu benzo(a)pyrenu se však pouze přihlíží (viz 

§ 12 odst. 1zákona č. 201/2012 Sb.) 

Tab.č.50  Imisní příspěvek z realizace stavby k  imisnímu pozadí v zájmové oblasti (mimo plochu stavby) 

 

Znečišťující 

látka 

 

[μg/m3] 

 

NO2 

 

Roční limit 

40[μg/m3] 

 

PM10 

 

Roční limit 

40[μg/m3] 

 

PM2,5 

 

Roční limit 

20[μg/m3] 

 

Benzen 

 

Roční limit 

5[μg/m3] 

 

Benzo(a)pyre

n 

 

Roční limit  

1[ng/m3] 

 

Odhad imisního 

pozadí r. 2024 
13,0 23,0 16,0 1,2 0,85 

Maximální imisní 

příspěvek v r. 

2024 

<0,004 <0,02 <0,003 <3.10-6 <2.10-5 

 

Maximální denní koncentrace PM10 

Nejvyšší (denní) koncentrace  PM10 jsou způsobeny nakládáním se stavebním  materiálem 

(nasypávání, překládání recyklace a prašný vznos z plochy staveniště). Podíl emisí prachu ze 

spalovacích motorů sanačního stroje  je zanedbatelný. Rovněž podíl prašnosti z přepravy 

materiálů je nevýznamný ve srovnání s provozem recyklační linky sanačního stroje. 

Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění a drcení kameniva. 

Maximální denní koncentrace PM10 způsobené sanačním strojem u obytných  budov 

v Karlštejně (u berounského zhlaví), v Srbsku (ul. Za Vodou, Ke Kulišovně, U Závor, 

K Císařské rokli a Ke Kodě) dosahovat  hodnot v rozmezí až 20-80μg.m-3. To je navýšení o 40 
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– 160%  Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve 

skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu.  

Zákres izolinií tedy nelze chápat jako průběh znečištění dosažený ve stejný okamžik ve všech 

bodech najednou, ale pouze jako maximální koncentraci v daném bodě po dobu průjezdu stroje.  

K překročení imisního limitu denních koncentrací PM10 dojde, pokud je imisní koncentrace 

vyšší než 50μg.m-3 a současně počet překročení limitní hodnoty je větší než 35případů za rok. 

Při vypočtených hodnotách maximálních denních koncentracích 20-80μg.m-3 a 36.hodnotě 

39,0μg.m-3 může být imisní limit za nejhorších rozptylových podmínek krátkodobě překročen. 

Z výpočtu u nejblíže položených obytných budov pak vyplývá, že počet překročení imisního 

limitu může činit 16případů v roce 2024.  Lze tedy konstatovat, že k překročení imisního limitu 

denních koncentrací PM10 nedojde, protože i přes velkou intenzitu emisí produkovaných 

sanační linkou se jedná o zdroj s velice nízkým využitím denním využitím. 

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2     

Maximální krátkodobé (hodinové) hodnoty pro NO2 během rekonstrukce železniční trati  

prováděné sanačním strojem v výpočtovém roce r.2024  mohou za nepříznivých rozptylových 

podmínek krátkodobě přesáhnou imisní limit 200 μg.m-3. U nejbližších obytných objektů 

v Karlštejně a Srbsku jsou maximální krátkodobé koncentrace NO2 v rozmezí 200-300μg.m-3. 

K překročení platného imisního limitu však nedojde. 

Vzhledem k plynulému posunu sanačního stroje jsou tyto koncentrace dosaženy  řádově po 

dobu minut. Z provedeného výpočtu vyplývá, že ani v místech s nejvyššími koncentracemi 

(přímo na ploše staveniště), kde se hodnoty imisního příspěvku pohybují kolem 500μg.m-3 

nedojde k překročení imisního limitu.  Koncentrace 200 μg.m-3 zde bude překročena pouze 

po 0,09hod/rok a nedojde tedy k 18 případům překročení imisního limitu za rok.   

Nejvyšších hodnot NO2 bude dosahováno  na ploše staveniště – (v těsné blízkosti sanačního 
stroje), které je však chápáno jako pracovní prostor. 

Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že s výjimkou maximálních denních 

koncentrací PM10, nebude mít plánovaná recyklace za následek ovlivnění imisní situace 

lokality. Avšak i v případě denních koncentrací je krátkodobé dosažení imisního limitu 

v jednotlivých referenčních bodech podmíněno souběhem stavby a velmi špatných 

rozptylových podmínek avšak denní imisní limit nebude překročen.  

K překročení imisního limitu nedojde ani u maximálních hod. koncentrací NO2. 

Velikost ročních imisních příspěvků všech sledovaných látek je pak zanedbatelná vzhledem 

k malému ročnímu využití zdroje.  

Obecně pak pro celou stavbu platí použití opatření pro snížení prašnosti v souladu s Programem 

zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna střední Čechy, schváleného 05/2016. Během 

realizace stavby doporučujeme provádět  preventivní opatření výrazně snižujících prašnost.  

Tato opatření navrhujeme v rozsahu uvedených opatření AB4 (Výstavba a rekonstrukce 

železničních tratí a BD3(Omezování prašnosti ze stavební činnosti.  Jedná se o: 

• Minimalizování použití TNV (těžká nákladní vozidla) pro stavebního materiálu 

(Upřednostnit přepravu po železnici) 

• V případě sucha skrápění ploch ZS a stavební plochy  

• Skrápění materiálu určeného k recyklaci z zásobních nádrží sanačního stroje 
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• Skrápění mezideponií materiálu určeného k přesunu 

• Pravidelné čištění komunikací určené k návozu a odvozu materiálu  

• Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících jemný materiál 

• V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce 

• v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních 

mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice 

Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací 

tuhých znečišťujících látek jako PM10 .  

Ke snížení hodnot emisí produkovaných motory stavebních strojů, lze dále doporučit 

následující opatření: 

• Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné 

barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování 

studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.  

• Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy, 

když nejsou aktivně využívány.  

• Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových 

podmínek 

• Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice 

2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než stanoví norma 

STAGE IIIB 

Realizace stavby může krátkodobě zvýšit hodnoty maximálních koncentrací PM10.  

Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných 

znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané lokalitě.  

Použitím výše uvedených opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací 

tuhých znečišťujících látek jako PM10 .  

Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze 

konstatovat, že užití vyjmenovaného stacionárního zdroje – stroje určeného pro zřizování 

konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu v rámci 

realizace navrhované liniové stavby 

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ 

 je z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší přijatelné a lze je v daném místě 

realizovat. 

Vlivy na klima 

V samostatné příloze č. 5 je vyhodnocen záměr z hlediska globálních změn klimatu.  

Při posuzování měnícího se klimatu se za klíčové změny považují následující klimatické 

faktory (nazývané rovněž primární klimatické faktory, angl. primary climate drivers): 

• teplota (změny v průměrných teplotách i frekvenci a rozsahu extrémních teplot)  

• srážky (dešťové, sněhové apod.) (změny v průměrném množství srážek, frekvenci a síle 

extrémních srážkových jevů)  



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                173 

 

• rychlost větru (průměrná i maximální rychlost větru) 

• vlhkost 

• sluneční záření 

Změny v těchto primárních klimatických faktorech mají za následek různé složení nebezpečí 

souvisejících se změnou klimatu s možnými dopady na záměr. 

Při hodnocení rizik byla zvážena pravděpodobnost výskytu a závažnost negativního dopadu 

veškerých rizik ovlivňujících úspěch projektu. 

V následující tabulce je hodnocena pravděpodobnost, že se stanovené nebezpečí související se 

změnou klimatu ve stanoveném časovém rámci (za dobu životnosti projektu) vyskytne. 
 

Tab.č.51 Stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou záměr ovlivnit 

 1 2 3 4 5 

Zřídkavé Nepravděpodobné Možné Pravděpodobné Téměř jisté 

Význam: Výskyt události 

je velmi 

nepravděpodobný 

Vzhledem 

k současné praxi a 

postupům je výskyt 

této události 

nepravděpodobný 

K události došlo 

v podobné zemi 

/ za podobných 

podmínek 

Výskyt události 

je 

pravděpodobný 

Výskyt události 

je velmi 

pravděpodobný, 

zřejmě i 

opakovaně 

NEBO  

Význam: 5% 

pravděpodobnost 

výskytu 

20% 

pravděpodobnost 

výskytu 

50% 

pravděpodobnost 

výskytu 

80% 

pravděpodobnost 

výskytu 

95% 

pravděpodobnost 

výskytu 

 

Tab.č.52 Identifikace výskytu rizika  - pravděpodobnost nebezpečí 

Riziko Posuzovaný 

záměr – 

hodnocení 

pravděpodobnosti 

nebezpečí 

Popis 

Rostoucí průměrná 

teplota vzduchu 

2 Průběžný nárůst průměrných teplot 

Extrémní nárůsty 

teplot a vlny veder 

2 Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, 

včetně vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a 

nejnižšími teplotami) 

Změny 

v průměrném 

množství dešťových 

srážek 

2 Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 

Změny v extrémním 

množství dešťových 

srážek 

2 Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  

Povodně  2 Povodně na řekách  

Půdní eroze 2 Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  

Nestabilita půdy / 

sesuvy půdy / laviny 

1 Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
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Riziko Posuzovaný 

záměr – 

hodnocení 

pravděpodobnosti 

nebezpečí 

Popis 

Průměrná rychlost 

větru 

2 Postupné změny v průměrné rychlosti větru 

Sucho 2 Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových 

srážek vedoucí k nedostatku vody 

Mrazy 2 Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami 

Škody vlivem 

mrznutí a tání 

2 Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 

 

V následujících tabulkách je hodnoceno, co by se stalo, kdyby daná potenciální negativní 

událost nastala, tedy jaké by byly důsledky. Případné důsledky jsou hodnoceny s použitím 

stupnice závažnosti negativního vlivu každého rizika. 
 

Tab.č.53 Stupnice pro hodnocení závažnosti dopadů 

 1 2 3 4 5 

Nevýznamná Nízká Střední Významná Katastrofální 

Význam: Minimální 

dopad, který lze 

zmírnit běžnými 

činnostmi 

Událost, která 

ovlivňuje běžné 

fungování záměru a 

má za následek 

lokální důsledky 

dočasné povahy 

Závažná 

událost, jejíž 

zvládnutí 

vyžaduje další 

opatření a 

vede k středně 

vážným 

důsledkům 

Krizová událost, 

která vyžaduje 

výjimečná 

opatření a má 

významné 

rozsáhlé nebo 

dlouhodobé 

důsledky 

Katastrofa, 

která může 

potenciálně 

zapříčinit tak 

významnou 

škodu a 

rozsáhlé 

dlouhodobé 

důsledky, že 

by vyřadila 

dané zařízení 

nebo síť 

z provozu 

nebo 

způsobila 

jejich kolaps 

 

Tab.č.54 Identifikace výskytu rizika  - stupnice hodnocení závažnosti dopadů 

Riziko Posuzovaný 

záměr – stupnice 

hodnocení 

závažnosti 

dopadů 

Popis 

Rostoucí průměrná 

teplota vzduchu 

1 Průběžný nárůst průměrných teplot 

Extrémní nárůsty 

teplot a vlny veder 

1 Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, 

včetně vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a 

nejnižšími teplotami) 
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Riziko Posuzovaný 

záměr – stupnice 

hodnocení 

závažnosti 

dopadů 

Popis 

Změny 

v průměrném 

množství dešťových 

srážek 

1 Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 

Změny v extrémním 

množství dešťových 

srážek 

1 Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  

Povodně  2 Povodně na řekách  

Půdní eroze 1 Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  

Nestabilita půdy / 

sesuvy půdy / laviny 

1 Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 

Průměrná rychlost 

větru 

1 Postupné změny v průměrné rychlosti větru 

Sucho 1 Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových 

srážek vedoucí k nedostatku vody 

Mrazy 1 Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami 

Škody vlivem 

mrznutí a tání 

1 Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 

Rizika lze zanést do matice hodnocení rizik, s jejíž pomocí se vyhodnotí ta nejvýznamnější a ta, 

u nichž je zapotřebí další akce ve formě adaptačních opatření. 

V posuzovacím procesu se vychází z použití jednoduché rozhodovací matice, jejímž vstupem je 

posouzení jednotlivých definovaných rizik z hlediska pravděpodobnosti jejich možné realizace 

a následně z pohledu závažnosti následků posuzovaného rizika. 

Pro každé jednotlivé riziko v rámci příslušných oblastí rizik je nutné stanovit jeho 

pravděpodobnost (hodnotu) a závažnost ve stanoveném rozmezí (viz následující tabulky): 

Tab.č.55 Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika 

hodnota pravděpodobnost výskytu rizika (P) 

slovní popis procentuální vyjádření 

1 zřídkavé 0 - 5% 

2 nepravděpodobné 5 - 20% 

3 možné 20 - 50% 

4 pravděpodobné 50 - 80% 

5 téměř jisté 80 - 100% 
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Tab.č.56 Stupnice závažnosti důsledků rizika 

hodnota závažnost důsledků rizika (Z) 

slovní popis procentuální vyjádření 

1 nevýznamná 0 - 5% 

2 nízká 5 - 20% 

3 střední 20 - 50% 

4 významná 50 - 80% 

5 katastrofální 80 - 100% 

 

V dalším kroku je pro každé riziko stanovena tzv. "míra rizika" (R) dle vztahu R = P * Z. Z 

takto získaných hodnot lze pomocí následující tabulky vytipovat nejzávažnější rizika, jejich 

míru a přijatelnost (viz následující tabulku). 

Tab.č.57 Míra rizik a jejich přijatelnost 

stupeň (R) míra rizika a jeho přijatelnost 

kategorie přijatelnost rizika 

1 - 2 I. zanedbatelné riziko 

3 - 5 II. mírné riziko 

6 - 8 III. akceptovatelné riziko 

9 - 14 IV. závažné riziko 

15 - 25 V. nepřijatelné riziko 

Vyhodnocení závažnosti rizik 

Výsledek hodnocení je shrnut v následující tabulce. 

Tab.č.58 Míra rizika a jejich přijatelnost 

název rizika popis rizika R kategorie 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 

 

Průběžný nárůst průměrných teplot 

2 I. 

Extrémní nárůsty teplot a vlny 

veder 

 

Změny ve frekvenci a intenzitě období 

s vysokými teplotami, včetně vln veder (období 

s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 
teplotami) 

2 I. 

Změny v průměrném množství 

dešťových srážek 

 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém 
množství srážek (déšť, sníh, kroupy apod.) 2 I. 

Změny v extrémním množství 

dešťových srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období 

s intenzivními dešťovými nebo jinými srážkami 
2 I. 

Sucho 

Prodloužená období s abnormálně nízkým 

výskytem dešťových srážek vedoucí 
k nedostatku vody 

2 I. 
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Z provedené analýzy vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii  I. a II.. 

Kategorie II. představuje mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření. 

V kategorii II. bylo vyhodnoceno riziko povodní. 

Opatření snižující míru rizik 

Pro území Středočeského kraje byl zpracován krizový plán, který řeší problematiku povodní 

velkého rozsahu a sněhových kalamit, vichřicí a nárazových větrů. 

V krizovém plánu jsou navržena preventivní opatření: přijmout předběžná opatření proti zavátí, 

zatarasení důležitých tratí v ohrožené oblasti, prověřit připravenost všech havarijních služeb, 

aktualizovat přehledy veškerých dostupných sil a prostředků. Součástí krizového plánu je 

seznam plánovaných činností pro řešení krizové situace jako např. trvalé monitorovat 

hydrometeorologickou situaci a prognózu vývoje apod.  

Na trati probíhá pravidelná údržba, která řeší problémy týkající se např: 

• V případě rizika vzniku závějí má Správa železnic s.o. k dispozici kolejové prostředky 

k jejich odstranění.  

• v případě vzniku námrazy na trakčním vedení je třeba ji oklepat mechanicky za pomoci 

montážních vozidel elektroúseku, které má k dispozici Správa železnic s.o. v prostorách 

Opraven trakčního vedení (OTV).  

Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pro dopravní hluk je významný především 

§ 30 a § 31 tohoto zákona, který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či 

železnic technickými opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené v 

Nařízení vlády (viz dále).   

Podrobně ochranu před hlukem upravuje Novela Nařízení vlády č. 241/2018 Sb. (ze dne 3. 

října 2018), kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní 

Povodně  Povodně na řekách  4 II. 

Půdní eroze Proces odnášení a přemisťování zeminy a 

horniny působením povětrnostních vlivů, 

úbytku masy a působením vodních toků, 
ledovců, vln, větru a podzemních vod  

2 

I. 

Nestabilita půdy / sesuvy půdy / 

laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze 

svahu působením gravitace, často za 

současného působení vody při nasycení masy 
vodou 

1 

I. 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru 2 I. 

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými 
teplotami 

2 
I. 

Škody vlivem mrznutí a tání Opakované mrznutí a tání může poškozovat 

strukturu materiálů vlivem napětí, jako např. u 
betonu 

2 
I. 
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prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro 

chráněný vnitřní prostor staveb. 

Výtah z §30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně 

rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 

pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí 

jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluk zvenčí do chráněného vnitřního 

prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a 

vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.  

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení 

pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a 

obytné místnosti ve všech stavbách. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání 

hluku, stanoví prováděcí právní předpis.  

Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, 

nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného 

domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.  

V následující tabulce jsou uvedeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru a 

v chráněném venkovním prostoru staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 

217/2016 Sb. ze dne 15. června 2016).  

Tab.č.59 Tabulka hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 

prostoru (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB)  

Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 

(základní hladina akustického tlaku je 50 dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní  
0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 

chráněný ostatní venkovní prostor 
0 +5 +10 +20 

*) šedou barvou je označena alternativa týkající se této stavby. 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, 

s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce – 5 dB.  

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic 

zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 

prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících 
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vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se 

přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na drahách, silnicích III. třídy, místních komunikacích 

III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 ods. 1 zákona č. 13/1997 Sb.  

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 

převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro 

hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.   

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.  

Stará hluková zátěž (vyplývá z nařízení vlády): 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený 

součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou 

zátěž zůstává zachován i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a 

rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 

výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a pro krátkodobé objízdné trasy.   

Hygienický limit staré hlukové zátěže nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou 

na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní 

komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. Jestliže ale byl hluk působený dopravou na 

pozemních komunikacích a dráhách před zvýšením o více než 2 dB nad hodnotami uvedenými 

v tabulce 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB.  

Tab.č.60 Tabulka 2 části A nařízení vlády – hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních 

komunikacích a drahách pro použití další korekce +5 dB podle § 12, ods. 6 věty třetí. 

Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeq,T  [dB] 

Dálnice, silnice I. a II. třídy, místí komunikace I. a II. 

tř. 

Denní  65 

Noční 55 

Silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové 

komunikace 

Denní 60 

Noční 50 

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy 

Denní 65 

Noční 60 

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy 

Denní 60 

Noční 55 

 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 

hluk ze stavební činnosti 
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Tab.č.61 Hygienické limity (základní hladina LAeq =50 dB pro den a 40 dB pro noc)  

Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB] celkový limit [dB] 

od 6.00 do 7.00 +10 60 

od 7.00 do 21.00 +15 65 

od 21.00 do 22.00 +10 60 

od 22.00 do 6.00 +5 45 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou místností ve 

stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.  

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních 

prostorách staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

Tab.č.62 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina LAeq,T =40 dB)  

Druh chráněné místnosti Doba působení Korekce Limitní 

hladina 

hluku [dB] 

Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 

0 

-15 

40 

25 

Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 35 

Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 

0+) 

-10+) 

40/45*) 

30/35*) 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a 

staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání  

Po dobu užívání  

+5 

 

45 

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory 

funkčně obdobné. 

Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním 

rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním 

souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné 

místnosti.   

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde 

je hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce 

+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb 

povolených k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005.  

*) Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací 

Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb  

Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou 

váženou 

hladinou zrychlení vibrací Law,T  se rovná 75 dB, nebo 
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hodnotou zrychlení  aew  se rovná 0,0056 m/s2 .  

Hygienické limity vibrací uvedené v prvním odstavci v chráněných vnitřních prostorech staveb 

se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době trvání vibrací. 

Korekce hygienického limitu podle prvního odstavce jsou v závislosti na typu prostoru, denní 

době a povaze vibrací upraveny v následující tabulce.   

Tab.č.63 Tabulka - korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb, denní 

dobu a povahu vibrací 

Druh chráněného vnitřního 

prostoru  

Denní doba 

 

Povaha vibrací 

Přerušované a 

nepřerušované 

vibrace 

Opakující se 

Otřesy 

Korekce 

[dB] (1) [dB] (1) 

Operační sály den 

noc 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

Obytné místnosti den 

noc 

6 

3 

2 

1,41 

24 

3 

16 

1,41 

Nemocniční pokoje   den 

noc 

6 

3 

2 

1,41 

24 

3 

16 

1,41 

Přednáškové síně, učebny a pobytové 

místnosti jeslí a staveb pro předškolní 

a školní výchovu a vzdělávání 

den 

noc 

6 

3 

2 

1,41 

24 

3 

16 

1,41 

Ostatní chráněné vnitřní prostory 

staveb 

nepřetržitě 12 4 42 128 

Maximálně jsou přípustné 3 výskyty otřesů za den. 

Celkový hygienický limit vibrací v obytných objektech je tedy 

81 dB den a 78 dB pro noc. 

Hluková studie byla zpracována v souladu s postupy uvedenými v platných "Metodických 

pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy" (VÚVA Praha, RNDr. Miloš Liberko). Při 

zpracování byl použit výpočetní program CadnaA® verze 2018 firmy DataKustik GmbH. Pro 

výpočet hluku od železniční dopravy byla použita norma Shall 03.   

Výpočtové body jsou umístěny v různých výškách (podle počtu podlaží, výška podlaží je 

uvažována 2,5 m) a 2 metry před fasádou budov, ve výpočtových bodech není počítáno s 

odrazem akustické energie od fasády budovy. Ostatní odrazy jsou součástí výpočtového 

modelu.  
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Řešená období a jejich limity 

Hlukové zatížení v roce 2000  

K tomuto datu se vztahuje hluková zátěž, kterou by bylo možné přiznat jako „starou hlukovou 

zátěž“, s limity 70 dB pro den a 65 dB pro noc.   

Hlukové zatížení v roce 2019 

Jedná se o monitoring stávajícího stavu a jeho porovnání se starou hlukovou zátěží. 

Hlukové zatížení pro výhledový stav  

Jedná se o střednědobý výhled po roce 2025.  

Technologie dopravy       

V posuzovaném úseku se jedná o dvoukolejnou elektrizovanou trať, provozovanou po skončení 

optimalizace rychlostí max. 145 km/h. Pro porovnání je uvedena dopravní technologie na rok 

2000, 2019 a výhled po rekonstrukci.  

Technologické údaje o dopravě (počet, druh a délka jednotlivých vlaků, max. rychlost) jsou 

přehledně seřazeny v následujících tabulkách. Údaje byly získány od hlavního inženýra 

projektu Ing. Petra Hofmana z firmy Metroprojekt Praha a. s. ve spolupráci s investorem stavby 

Správou železnic, s. o.    

Legenda:  Ex Expresy    R Rychlíky 

  Os Osobní vlaky    Sv Soupravové vlaky 

  Nex Nákladní expresy   Rn Rychlé nákladní vlaky 

  Vn Vyrovnávkové nákladní vlaky Sn Spěšné nákladní vlaky 

  Pn Průběžné nákladní vlaky  Mn Manipulační nákl.vlaky 

  Sp        Spěšné vlaky 

Tab.č.64 Rozsah dopravy, stav k roku 2000 [počet vlaků/24 h] 

 
Osobní doprava Nákladní doprava 

Celkem 
Ex R R (ČB) Os+Sp Nex/Pn… Mn 

Délka vlaku [m] 300 300 110 100 450 400 

Podíl kotouč. brzd (%) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Karlštejn -Beroun 8 / 0 16 / 3 2 / 0 38 / 9 25 / 9 2 / 0 91 / 21 

Pozn.: Počty vlaků a podíly kotoučových brzd jsou uvedeny v pořadí den / noc. 

 

Tab.č.65 Rozsah dopravy, stav k roku 2019 [počet vlaků/24 h] 

 
Osobní doprava Nákladní doprava 

Celkem 
Ex R R (ČB) Os+Sv Nex/Pn… Mn 

Délka vlaku [m] 200 200 160 100 450 200 

Podíl kotouč. brzd (%) 100 100 100 50 30 0 / 0 

Karlštejn- Beroun 32 / 0 27 / 3 56 / 12 2/ 1 11 / 8 0 / 0 128 / 24 
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Pozn.: Počty vlaků a podíly kotoučových brzd jsou uvedeny v pořadí den / noc. 

Tab.č.66 Rozsah dopravy, výhledový stav [počet vlaků/24 h] 

 
Osobní doprava Nákladní doprava 

Celkem 
Ex R R (ČB) Os+Sv Nex/Pn… Mn 

Délka vlaku [m] 200 200 75 160 500 200 

Podíl kotouč. brzd (%) 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 50 / 50 0 / 0 

Karlštejn -Beroun 32 / 4 26 / 4 16 / 2 56 / 14 18 / 8 2 / 0 150 / 32 

Pozn.: Počty vlaků a podíly kotoučových brzd jsou uvedeny v pořadí den / noc. 

Rychlosti 

Rok 2000 a 2019: Karlštejn – km 32,6 = 100 km/hod, dále do Berouna 90 km/hod pro všechny 

vlaky osobní dopravy, nákladní v celém úseku 85 km/hod. 

Výhled: Vlaky osobní dopravy s výjimkou Karlštejn – km 32,6 = 130 km/hod, dále do Berouna 

100 km/hod. Vlaky s naklápěcími skříněmi (většina Ex) Karlštejn – km 32,6 = 145 km/hod, 

dále do km 35,0 rychlost 130 km/hod dále do Berouna 115 km/hod. Nákladní doprava v celém 

úseku 90 km/hod. 

Porovnání počtu stávající a výhledové dopravy 

Pro porovnání je v následující tabulce uvedeno porovnání počtu stávajících a uvažovaných 

počtů vlaků.   

Tab.č.67 Počty vlaků pro jednotlivé roky 

Karlštejn - Beroun 
Počet vlaků rok 

2000 (den/noc) 

Počet vlaků rok 

2019 (den/noc) 

Počet vlaků ve 

výhledu 

Osobní doprava 64/12 117/16 130/24 

Nákladní doprava 27/9 11/8 20/8 

Celková doprava 91/21 128/24 150/32 

Z tabulky je patrné, že je uvažováno s nárůstem osobní dopravy v uvedeném úseku. Nákladní 

doprava (delší soupravy)  je ve výhledu nižší.  

Pro výpočet jsou důležité i další parametry – např. podíl kotoučových brzd, který by měl být ve 

výhledu vyšší,  délky vlakových souprav, stav železničního svršku – pružné upevnění. 

Rekonstrukcí by mělo dojít k celkovému zlepšení stavu železniční trati.   

Akustické výpočty 

Výpočet byl proveden pro celý řešený úseky stavby.  

Hluková studie byla zpracována za použití výpočetního programu CadnaA® verze 2020 firmy 

DataKustik GmbH, byla použita norma Schall 03. Ve výhledu je počítáno s novým železničním 

svrškem i spodkem.  

Intenzita dopravy, rozdělení na denní a noční dobu a parametry vlakových souprav jsou 

uvažovány dle dodané dopravní technologie (rok 2000, stávající a výhledový stav).  
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Výsledkem jsou vypočtené ekvivalentní hladiny hluku - tabulky s porovnáním vypočtených 

hodnot pro traťové úseky a hlukové mapy okolí stavebních úprav s průběhem izofon.  

Do výpočtů nebylo možno zahrnout např. brždění vlakových souprav, posunování vagónů a 

manipulaci v žel. stanici, hlučnost staničního rozhlasového zařízení, používání výstražných 

hlukových signálů apod. Posunování a odstavování vlaků se mění a pro výhled se nedá 

v současné době stanovit -  není možné ho predikovat.  

Výpočtový model byl ověřen přiloženým měřením ve vybraných měřících a výpočtových 

bodech.   

Nejistota výpočtu  

Autor programu neudává chybu v jednotlivých algoritmech. Pro výpočet byla použita norma 

Shall 03. Na základě provedeného ověřování výsledků výpočtů programu CadnaA v jiných 

programech (např. SOUNDPLAN) lze konstatovat, že celková nejistota výpočtu se bude 

pohybovat s tolerancí ± 2dB. 

Akustický výpočet 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty hluku ve vzdálenostech 25 metrů od osy 

kolejí a je proveden rozdíl vypočtených hodnot. Trať je rozdělena na dvě části – začátek a 

konec, na trati dochází ke změně rychlosti.   

Tab.č.68 Porovnání vypočtených hodnot ve 25 od osy kolejí (Lm,E, ve výšce 3,5 metru nad hranou 

kolejnice) 

Karlštejn - 

Beroun 

rok 2000 

(den/noc) 

rok 2019 

(den/noc) 

výhled 

(den/noc) 

Rozdíl 

2019 - 2000 

(den/noc) 

Rozdíl 

výhled - 2000 

(den/noc) 

Rozdíl 

výhled – 2019 

(den/noc) 

Začátek 70,9/67,7 66,9/65,5 68,8/66,1 -4,0/-2,2 -2,1/-1,6 1,9/0,6 

Konec 70,5/67,4 66,4/65,3 67,7/65,4 -4,1/-2,1 -2,8/-2,0 1,3/0,1 

 

Z tabulky je patrné, že vypočtené hodnoty pro rok 2000 jsou nejvyšší. Ve stávajícím stavu i ve 

výhledu dochází ke zlepšení hlukové situace kolem trati. Oproti současnému stavu by ve 

výhledu mělo dojít k navýšení v denní době - rozdíl do 2 dB, a v noční době je rozdíl 0,2 dB. 

Z těchto důvodů doporučujeme použití hygienických limitů hluku pro starou hlukovou zátěž – 

70/65 dB pro den/noc. 

U vzdálených objektů, kde v roce 2000 nebyl překročen základní limit (tím by u nich nebylo 

možné uznat limity SHZ), nebude základní limit překročen ani ve výhledu. Výhledové hodnoty 

hluku jsou nižší než jaké byly v roce 2000. Kde byly v roce 2000 splněny základní limity, 

budou splněny i po optimalizaci trati. 

U objektů, kde je hlukové zatížení nad stanovenými limity, musejí být navrhnuta protihluková 

opatření. Hlukové limity se vztahují k chráněným venkovním prostorům a chráněným 

venkovním prostorům staveb. Z ochrany před hlukem jsou vyloučeny zemědělské a lesní 

pozemky. Posouzen byl i chráněný venkovní prostor v blízkosti řešené trati. U žádné rekreační 

plochy nebylo zjištěné překročení staré hlukové zátěže.  

Výpočtové body byly zvoleny podle nejbližších objektů, kde byl předpoklad nejvyššího 

hlukového zatížení. U sousedních objektů byly pomocné výpočtové body bez označení, které 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                185 

 

nejsou v následujících tabulkách uváděny. V případě, že je hluk překročen i u pomocných bodů 

(ostatních objektů), jsou tyto objekty uvedeny s čísly popisnými v tabulkách návrhů 

protihlukových opatření. 

Tab.č.69 Výpočtové body 

Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená hladina hluku (dB) 

Ochranné 

pásmo dráhy 
rok 2000  rok 2019  výhled  

den noc den noc den noc 

VB1  

Karlštejn č.p. 192 

1,5 66,2 63,0 62,2 60,8 64,1 61,4 v OPD 

4 72,1 68,9 68,1 66,8 69,5 66,8 

VB2  

Korno č.ev. 15 
2,5 75,6 72,4 71,6 70,1 73,5 70,8 

v OPD 

VB3  

Srbsko č.p. 143 

2,5 74,0 70,9 70,0 68,1 71,2 68,9 v OPD 

5,5 74,2 71,1 70,1 68,3 71,4 69,1 

VB4  

Srbsko č.p. 76 

2,5 72,6 69,5 68,4 66,6 69,8 67,5 v OPD 

5,5 73,2 70,1 69,1 67,2 70,4 68,1 

VB5  

Srbsko č.p. 116 

3,5 68,9 65,8 64,8 62,9 66,1 63,8 v OPD 

6,5 69,9 66,8 65,8 63,9 67,1 64,8 

VB6  

Srbsko č.p. 117 

3 72,0 68,9 67,9 66,0 69,2 66,9 v OPD 

6 71,9 68,8 67,8 65,9 69,1 66,8 

VB7  

Srbsko č.p. 66 

2,5 71,2 68,1 67,1 65,2 68,4 66,1 v OPD 

5 72,9 69,8 68,8 67,0 70,1 67,8 

VB8  

Srbsko č.p. 37 

2,5 66,0 62,9 61,9 60,1 63,2 60,9 v OPD 

4 71,2 68,1 67,1 65,3 68,4 66,1 

VB9  

Srbsko č.p. 44  

2 59,8 56,7 55,7 53,8 57,0 54,7 za OPD 

5 61,4 58,3 57,2 55,4 58,6 56,3 

VB10  

Tetín č.p. 71  

2,5 77,0 73,9 72,9 71,1 74,2 71,9 v OPD 

5,5 76,3 73,2 72,2 70,4 73,5 71,2 

VB11  

Tetín č.p. 101 
3 52,2 49,1 48,1 46,3 49,4 47,1 

za OPD 

Základní hygienické limity hluku pro den/noc - body v OPD 60/55 dB, za OPD 55/50 dB 

Ve výpočtových bodech VB1 až VB10 jsou vypočtené hodnoty nad základním hygienickým 

limitem hluku. V bodech je současně splněna podmínka, kdy nedojde k prokazatelnému 

zhoršení hluku (+2 dB). Nejvyšší hodnoty jsou vypočteny pro rok 2000. Pro všechny objekty 

s překročením základních limitů doporučujeme použití limitů staré hlukové zátěže – v OPD i za 

OPD 70/65 dB pro den/noc.  
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U objektů, kde jsou limity 70/65 dB překročeny, je navrhováno protihlukové opatření. 

Pouze ve výpočtovém bodě VB11 jsou splněny základní hygienické limity hluku pro všechna 3 

sledovaná období. Jelikož hodnoty v roce 2000 nebyly nad základním limitem, je v bodě VB11 

stanoven hygienický limit 55/50 dB pro den/noc.  

U všech ostatních objektů v okolí řešené trati, kde byly v roce 2000 splněny základní limity 

hluku bez nutnosti uznání staré hlukové zátěže, budou základní limity splněny i ve výhledu – 

rok 2000 je vyšší než výhled i než stávající stav.   

Obecně k protihlukovým opatřením 

Technické možnosti při snižování nepříznivých hladin akustického tlaku jsou velmi omezené. 

V zásadě máme 3 reálné možnosti: 

Snížení hlučnosti u zdroje  

Předpokládá se, že k tomuto snížení dojde vlivem optimalizace kolejového svršku a spodku 

(uvažováno ve výpočtu) a vlivem obnovy vozového parku ČD. Další výraznější snížení 

hlučnosti při provozu kolejových vozidel už pravděpodobně očekávat nelze. Toto snížení však 

není možné v současné době kvantitativně posoudit. Dnes je známé, že nový železniční svršek, 

bezstyková kolej, pružné upevnění a další technická opatření mohou zlepšit stav trati cca o 4 - 5 

dB.  

Jako nový způsob snížení hlukové zátěže u zdroje při průjezdu kolejových vozidel jsou použity 

kolejnicové absorbéry. Absorbéry jsou pryžové desky, které jsou lepeny ke stojně kolejnice. 

Útlum hluku při použití absorbérů dosahuje v běžných poloměrech oblouků či v přímé trati 

útlum cca 2-3 dB.  

Další možností ke snížení hluku u zdroje je snížení rychlosti vlakových souprav, tato možnost 

je využita u nákladních vlaků projíždějících v noční době.  

Opatření u exponovaných objektů   

a) Zvýšení neprůzvučnosti obvodového pláště objektu (výměna oken, těsnění, přizdívky).                

Zde je nutné pečlivě posoudit každý jednotlivý objekt a navrhnout konkrétní opatření         

b) Vyjmutí objektu z bytového fondu (doporučeno pro drážní domky) 

Výstavba umělých překážek na cestě mezi zdrojem a příjemcem   

Jedná se o protihlukové bariéry a zemní valy. Protihlukové bariéry umisťujeme co nejblíže ke 

zdroji. Jejich výška se běžně u železničních tratí pohybuje od 2 do 4 m. Vyšší clony jsou z 

důvodů bezpečnosti provozu na trati nežádoucí.  

Běžné protihlukové stěny jsou umisťovány do vzdálenosti cca 3,5 m od osy krajní koleje, běžné 

typy protihlukových stěn musí mít příslušné certifikáty pro použití na železnicích.  

Jako alternativa ke klasickým protihlukovým stěnám  jsou  tzv. nízké protihlukové clony 

(NPC). Osazují se blíže ke zdroji hluku než klasické protihlukové stěny. NPC  mohou  být  

vyrobeny  z různých  druhů  materiálu  –  betonové,  železobetonové  nebo drátkobetonové  

prefabrikáty  doplněné  hlukově  pohltivou  vrstvou,  hliníkové  apod.  S  betonovými, 

železobetonovými  a drátkobetonovými  NPC  lze  manipulovat  pouze  pomocí  těžké  

mechanizace. Některé lehké NPC mohou být provedeny i jako snadno sklopné – např. 

hliníkové. Některé typy NPC je nutno kotvit do podloží, např. zemními vruty. Návrh NPC se 

řídí Metodickým pokynem pro navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon 
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(Schváleno generálním ředitelem Správa železic s.o.dne: 15.10.2015 č.j.: S 41 608/2015-

SŽDC-O13) 

Nízká protihluková clona by nenarušovala krajinný ráz a nevytvářela by výrazný dělící efekt 

jako klasická stěna výšky okolo 2 metrů. Její účinnost by v některých vytipovaných úsecích 

mohla být vyšší než u instalace absorbérů.   

Speciální požadavky 

Kromě akustických požadavků je třeba splnit i další – technické požadavky na protihlukové 

stěny. Jedná se např. o odolnost proti stárnutí a korozi, odolnost proti vržení kamene, barevná 

stálost, nehořlavost, trvanlivost a další. Kromě těchto požadavků jsou ve výše uvedené 

dokumentaci i požadavky na jednotlivé konstrukční materiály protihlukových stěn a jejich 

parametry.  

Vyhodnocení situací a návrh protihlukových opatření 

Vzhledem k nesouhlasu obcí a správy CHKO s umístěním protihlukových stěn pro jejich dělící 

efekt (trať je vedena středem obcí) a vliv na krajinný ráz a migrační propustnost jsou nejprve 

navrhována jiná protihluková opatření. V některých případech nebylo možné navrhnout 

klasickou protihlukovou stěnu kvůli nedostatku prostoru pro stěnu, rozhledovým poměrům u 

přejezdů nebo umístěním příliš vysoké zástavby nad úrovní železnice.  

Prvním protihlukovým opatřením je návrh kolejnicových absorbérů umístěných na obě hlavní 

koleje.   

Podle porovnání hlukového zatížení ve výhledu s rokem 2000 nedojde k zhoršení situace a 

jakákoliv opatření zajistí snížení stávající hlučnosti.  

V případě nemožnosti či nevhodnosti realizace kolejnicových absorbérů nebo protihlukových 

stěn, například v místě výhybek u absorbérů, nebo železniční přejezd, kde umístění PHS 

ovlivňují rozhledové poměry atd., jsou doplněná individuální protihluková opatření (IPO). 

IPO 

V případě nutnosti individuálního protihlukového opatření je nejprve třeba u chráněného 

objektu určit fasádu významnou z hlediska pronikání hluku zvenčí – zjištění orientace obytných 

místností v budově a oken. 

Objekty navržené na IPO budou upřesněny na základě nevyhovujícího měření hluku po 

realizaci stavby. 

IPO spočívá ve výměně oken za okna s vyšší zvukovou neprůzvučností a v instalaci systému 

nuceného větrání. 

Návrh kolejnicových absorbérů 

Absorbéry by měly zajistit snížení  hluku o cca 2 - 3dB, ve výpočtu jsou zadávány hodnoty 2 

dB. Podle posledních výsledků měření je účinnost absorbérů hluku pro osobní vlaky cca 4 – 5 

dB a pro nákladní vlaky 1 dB. Pro rozdělení dopravy na sledované trati Karlštejn – Beroun trati 

je průměrný útlum v denní době přes 3 dB a v noční kolem 2,5 dB. Zadávané hodnoty útlumu 2 

dB jsou na straně bezpečnosti výpočtu.  

U objektů, u kterých je hygienický limit hluku překročen i po započítání snížení vlivem 

kolejnicových absorbérů, je v poznámce uvedeno další doporučení.  
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Tab.č.70 Výpočtové body s kolejnicovými absorbéry  

Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená výhledová hladina 

hluku (dB) 
Splnění limitu SHZ s kolej. absorbéry 

(70/65 dB), poznámka Bez PHO S absorbéry 

den noc den noc 

VB1  

Karlštejn č.p. 192 

1,5 64,1 61,4 62,1 59,4 ANO, 

alternativně je navržena PHS 4 69,5 66,8* 67,5 64,8 

VB2  

Korno č.ev. 15 
2,5 73,5 70,8 73,5 70,8 

Rekreační objekt, okolo stavby se nachází 

pozemek dráhy** 

VB3  

Srbsko č.p. 143 

2,5 71,2* 68,9* 69,3 67,0* 
NE, nutné další/jiné protihlukové opatření 

– IPO, PHS, platí i pro č.p. 142*** 
5,5 71,4* 69,1* 69,5 67,2* 

VB4  

Srbsko č.p. 76 

2,5 69,8 67,5* 67,8 65,5* 
NE, nutné další/jiné protihlukové opatření 

– IPO, PHS 
5,5 70,4* 68,1* 68,5 66,2* 

VB5  

Srbsko č.p. 116 

3,5 66,1 63,8 64,1 61,8 
ANO, ovlivněno absorbéry pro okolní 

VB4 a VB6 
6,5 67,1 64,8 65,2 62,9 

VB6  

Srbsko č.p. 117 

3 69,2 66,9* 67,3 65,0 ANO,  

Na hraně hygienických limitů, 

alternativně je navržena PHS 6 69,1 66,8* 67,2 64,9 

VB7  

Srbsko č.p. 66 

2,5 68,4 66,1* 67,3 65,0 
NE, nutné další(jiné protihlukové opatření 

– IPO, PHS 
5 70,1* 67,8* 68,3 66,0* 

VB8  

Srbsko č.p. 37 

2,5 63,2 60,9 61,4 59,1 ANO,  

alternativně je navržena PHS 4 68,4 66,1* 66,7 64,4 

VB9  

Srbsko č.p. 44  

2 57,0 54,7 57,0 54,7 ANO,  

splnění limitů hluku bez opatření 5 58,6 56,3 58,6 56,3 

VB10  

Tetín č.p. 71  

2,5 74,2* 71,9* 72,2* 69,9* NE, nutné další/jiné protihlukové opatření 

– IPO, PHS, objekt je majetkem Správy 

železnic s.o. 5,5 73,5* 71,2* 71,6* 69,3* 

VB11  

Tetín č.p. 101 
3 49,4 47,1 49,4 47,1 

ANO,  

splnění limitů hluku bez opatření 

*) Hodnota s překračuje hygienický limit hluku 

**) VB2 – Korno č. ev. je rekreační objekt, okolo stavby se nachází pozemek dráhy, není zde nezastavěná plocha 

určená k rekreaci, tedy ani chráněný venkovní prostor se stanovenými limity hluku 

***) VB3 – objekt Srbsko č.p. 143 sousedí s dalším obytným objektem č.p. 142, pro tento objekt také nejsou 

absorbéry splněny hygienické limity hluku pro starou hlukovou zátěž 

Kolejnicovými absorbéry dojde k splnění hygienických limitů hluku ve výpočtových bodech 

VB1, VB6 a VB8.  
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Hygienický limit hluku u výpočtových bodů VB3 (+sousední objekt), VB4, VB7, VB10 nelze 

splnit pouze pomocí absorbérů. U těchto objektů doporučujeme další/jiné protihlukové opatření 

– např. zvážit náklady na individuální protihlukové opatření. Alternativně jsou navrhované i 

protihlukové stěny.  

Tab.č.71 Navrhované úseky kolejnicových absorbérů 

Staničení Délka 

Ovlivní body 

Poznámka 

Od km Do km (m) 

30,930 31,010 80 VB1 – samostatný objekt  

32,680 32,770 90 VB3 a okolní objekty *Není dostatečným PHO 

32,895 32,985 90 VB4 a okolní objekty *Není dostatečným PHO 

33,005 33,110 105 VB6 a okolní objekty  

33,290 33,350 60 VB7 – samostatný objekt  *Není dostatečným PHO 

33,450 33,510 60 VB8 – samostatný objekt  

36,490 36,550 60 VB10 – samostatný objekt *Není dostatečným PHO 

* Úseky absorbérů, kde jejich návrh nesplní hygienické limity hluku je možné vynechat a 

nahradit individuálními protihlukovými opatřeními nebo protihlukovou stěnou  

Objekt u výpočtového bodu VB10 je majetkem investora stavby Správy železnic s.o. a je určen 

k bydlení a stojí v těsné blízkosti dráhy. U tohoto objektu je obtížné navrhování dalších 

protihlukových opatření k dodržení hygienických limitů hluku, doporučujeme změnit funkční 

využití tohoto objektu.   

Alternativní návrh protihlukových stěn  

Alternativně jsou u objektů s překročením hygienických limitů hluku navrhovány klasické 

protihlukové stěny. Vypočtené hodnoty ukazují vyšší efekt než absorbéry.  

Tab.č.72 Výpočtové body s protihlukovými stěnami  

Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená výhledová hladina 

hluku (dB) 
Splnění limitu SHZ s PHS (70/65 dB), 

poznámka Bez PHO S PHS 

den noc den noc 

VB1  

Karlštejn č.p. 192 

1,5 64,1 61,4 57,5 54,8 ANO, 

i absorbéry byly dostačující 4 69,5 66,8* 63,4 60,7 

VB3  

Srbsko č.p. 143 

2,5 71,2* 68,9* 60,9 58,6 
ANO, platí i pro č.p. 142*** 

5,5 71,4* 69,1* 65,5 63,2 

VB4  

Srbsko č.p. 76 

2,5 69,8 67,5* 61,8 59,5 
ANO 

5,5 70,4* 68,1* 64,8 62,5 

VB6  3 69,2 66,9* 66,8 64,5 ANO, 
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Výpočtový bod 
Výška 

bodu 

Vypočtená výhledová hladina 

hluku (dB) 
Splnění limitu SHZ s PHS (70/65 dB), 

poznámka Bez PHO S PHS 

den noc den noc 

Srbsko č.p. 117 6 69,1 66,8* 67,2 64,9 s absorbéry na hraně limitu 

VB7  

Srbsko č.p. 66 

2,5 68,4 66,1* 60 57,7 
ANO 

5 70,1* 67,8* 63,8 61,5 

VB8  

Srbsko č.p. 37 

2,5 63,2 60,9 58,5 56,2 ANO,  

i absorbéry byly dostačující 4 68,4 66,1* 61,8 59,5 

*) Hodnota s překračuje hygienický limit hluku 

***) VB3 – objekt Srbsko č.p. 143 sousedí s dalším obytným objektem č.p. 142, pro tento objekt také jsou s PHS 

splněny hygienické limity hluku pro starou hlukovou zátěž 

U výpočtových bodů VB3, VB4 a VB7 by byla klasická protihluková stěna vhodným 

protihlukovým opatřením. Kolejnicovými absorbéry u těchto bodů nelze zajistit splnění 

hygienických limitů. Případně by musela být provedena individuální protihluková opatření.  

Tab.č.73 Navrhované protihlukové stěny 

Staničení 
Délka 

(m) Strana 

Výška 

(m) Ovlivní body Od km Do km 

30,950 31,000 50 P 1,5 VB1 – samostatný objekt 

32,680 32,770 90 P 1,5 VB3 a okolní objekty 

32,915 32,975 60 P 1,5 VB4 a okolní objekty 

33,005 33,110 105 L 2 VB6 a okolní objekty 

33,300 33,345 45 P 1,5 VB7 – samostatný objekt  

33,460 33,500 40 P 1,5 VB8 – samostatný objekt 

Souhrn navržených protihlukových opatření 

V rámci řešeného traťového úseku bylo navrženo několik protihlukových opatření. Opatření 

jsou shrnuta v následující tabulce.   

Jelikož ve většině území nebylo možné navrhnout klasické protihlukové stěny, byly hledány 

jiné alternativy protihlukových opatření. Jako vhodnou alternativou by zde mohlo být použití 

kolejnicových absorbérů nebo individuální protihluková opatření.  

Při navržených absorbérů bylo počítáno se snížením hlukového zatížení od železnice o 2 dB, 

kde se toto snížení jevilo jako nedostačující, bylo alternativně doporučeno navržení 

individuálních protihlukových opatření, případně protihlukové stěny. Vzhledem k nesouhlasu 

obcí s výstavbou protihlukových stěn v předchozích projednávání, jsou v současné době stěny 

pouze doporučovány jako jedna z možností řešení akustické situace v lokalitě. V hlukové studii 

je nutné najít možnosti snížení hluku pod hranice hygienických limitů.  
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Tab.č.74 Výpočtové body s kolejnicovými absorbéry  

Výpočtový bod 
Vhodné protihlukové opatření pro splnění 

limitů staré hlukové zátěže (70/65 dB) 
Typ a staničení opatření 

VB1 Karlštejn č.p. 192 
Absorbéry,  

PHS, individuální opatření u 1 objektu 

Absorbéry  

30,930 – 31,010 

VB2 Korno č.ev. 15 Bez opatření  

VB3 Srbsko č.p. 143 PHS nebo IPO 2 objektů 
PHS  

32,680 – 32,770 

VB4 Srbsko č.p. 76 PHS nebo IPO u 1 objektu 

PHS 

32,915 – 32,975 

VB5 Srbsko č.p. 116 Bez opatření  

VB6 Srbsko č.p. 117 
Absorbéry,  

PHS, individuální opatření u 2 objektů 

Absorbéry  

33,005 – 33,110 

VB7 Srbsko č.p. 66 PHS nebo IPO u 1 objektu 
PHS 

33,300 – 33,345 

VB8 Srbsko č.p. 37 
ANO,  

alternativně je navržena PHS 

Absorbéry 

33,460 – 33,500 

VB9 Srbsko č.p. 44  
ANO,  

splnění limitů hluku bez opatření 

 - 

VB10 Tetín č.p. 71  
Individuální opatření u 1 objektu, změna funkce objektu, je majetkem Správy 

železnic s.o. 

VB11 Tetín č.p. 101 Bez opatření  

Po realizaci protihlukových stěn a kolej. absorbérů dojde jednoznačně ke zlepšení akustického 

klimatu v okolí trati, kde jsou již dnes překročeny hygienické limity pro starou hlukovou zátěž. 

Uvedená doporučení by měla pomoci k dodržení limitů pro denní i noční dobu.  

Rozsah stěn, jejich výšky i délky a také materiálové řešení bude upřesněno v dalších stupních 

projektové dokumentace. Pro všechny protihlukové stěny s absorpčním povrchem 

doporučujeme použít typy stěn s absorpcí 7 - 8 dB (kategorie A2-A3 – dle metodického pokynu 

ČD).  

Vibrace 

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané trati. Vibrace se 

podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky na lidský organismus. 

Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je velmi obtížné. Vibrace v 

obytných budovách, kde je měříme a posuzujeme, závisí na mnoha aspektech, například: 

kvalita železničního svršku a spodku, geologické poměry, vzdálenost od osy komunikace, druh, 

stáří, kvalita a technický stav budovy, který je ve výpočtu velmi obtížné postihnout, atd. Přesné 

stanovení výhledových hodnot modelovým výpočtem je tedy téměř nemožné. 
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Rekonstrukcí trati by mělo dojít k celkovému snížení vibrací od železnice.    

Měření vibrací 

Měření vibrací bylo provedeno v jednom vytipovaném objektu v těsné blízkosti trati. Výsledky 

jsou uvedeny v protokolu měření hluku a vibrací.  

Zvolený objekt (Karlštejn č.p. 192) leží na plochách kvarterních nezpevněných sedimentů 

fluviálního původu, což je podloží náchylné na intenzivní přenos vibrací, zvláště v případě 

nasycení terénu vodou. 

Naměřené hodnoty se však již při průjezdech těžkých vlaků vyšší rychlostí pohybovaly v době 

měření pod hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření, stav vody v 

Berounce byl normální a nasycení terénu vodou odpovídalo ročnímu období s minimálním 

odparem, tedy spíše vyšší. 

S ohledem na stav trati bez zjevných závad a charakter dopravy zde nepředpokládáme razantní 

změnu stavu vlivem modernizace, pouze v případě dočasného zvodnění terénu (např. při a 

bezprostředně po povodni nebo při dlouhodobých vydatných deštích) zde lze očekávat nárůst 

vibrací oproti naměřeným hodnotám. Tento stav lze řešit buď aplikací antivibračních opatření 

na trati nebo dočasným snížením rychlosti na max. 40 km/h po dobu trvání zvodnění terénu. 

Hluk z provádění stavby 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato dokumentace je zpracována pro posouzení vlivu stavby na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není možné blíže 

specifikovat hluk z provádění stavby. Je však třeba se touto problematikou zabývat v dalších 

stupních dokumentace, nejlépe před realizací stavby, kdy bude již znám její dodavatel a jeho 

technické možnosti a strojový park. 

Stavební činnosti 

Pro posouzení hlukového zatížení jsou v následující tabulce uvedeny běžné činnosti, související 

s modernizací či optimalizací železničních tratí.  

Tab.č.75 Uvažované stavební činnosti 

Stavební činnost pro DEN Stavební činnost pro NOC 

sejmutí stávajících roštů (pražců a kolejnic)  

odtěžení štěrkového lože  

úprava zemní pláně  

rekonstrukce mostních objektů a propustků 

navážení a hutnění nového štěrkového lože 

pokládka roštů s kolejnicemi 

podbíjení  

broušení kolejnic  

výkopové práce (kabely, zdi, PHS) 

provedení ručních výkopových prací  

instalace dočasných zabezpečovacích systémů  

vápno - cementová stabilizace spodku  

ruční opravy opěrných zdí.  

drobné práce – tiché (nátěry)  

pokládání kabelů  

výměna nebo opravy trolejového vedení.  

instalace nových sítí  

instalace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 

montáž protihlukových barier. 

Rozdělení činností na den a noc má význam pouze v obydleném území, mimo zástavbu (či 

jinak hlukově chráněné území) je možné i hlukově náročnější práce provádět v denní i noční 

době.   
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Návrh technických a organizačních opatření ke snížení hluku 

Pro snížení hlučnosti při provádění stavby doporučujeme následující opatření: 

Všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin.  

Při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření u obytné zástavby a 

konkretizována protihluková opatření.  

Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým 

povrchem, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží. (útlum cca 4 - 8 dB). 

Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny) 

Zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po 

menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny).  

Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny.  

Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a umožnit jim tak 

odpovídající úpravu režimu dne. 

Dodavatel stavby je povinen dodržet po dobu realizace hygienické limity pro provádění staveb.    

Měření hluku 

Měření hluku bylo provedeno na těchto měřících bodech: 

Tab.č.76 Stanovení výsledných hodnot hluku – Bod 1, Karlštejn č.p. 192 

Hodnotící 

doba 

Korigovaná hodnota 

LAeq,T [dB] 

Nejistota  

U [dB] 

Výsledná 

hodnota 

LAeq,T – U [dB] 

Limit  LAeq,T 

[dB] 

Hodnocení 

Den 65,4 ±2,0 63,4 70,0 Vyhovuje  

Noc  65,7 ±2,0 63,7 65,0 Vyhovuje  

Tab.č.77 Stanovení výsledných hodnot hluku – Bod 2, Srbsko č.p. 37 

Hodnotící 

doba 

Korigovaná hodnota 

LAeq,T [dB] 

Nejistota  

U [dB] 

Výsledná 

hodnota 

LAeq,T – U [dB] 

Limit  LAeq,T 

[dB] 

Hodnocení 

Den 64,4 ±2,0 62,4 70,0 Vyhovuje  

Noc  64,8 ±2,0 62,8 65,0 Vyhovuje 

Tab.č.78 Stanovení výsledných hodnot hluku – bod 3, Srbsko č.p.44 

Hodnotící 

doba 

Korigovaná hodnota 

LAeq,T [dB] 

Nejistota  

U [dB] 

Výsledná 

hodnota 

LAeq,T – U [dB] 

Limit  LAeq,T 

[dB] 

Hodnocení 

Den 57,7 ±2,0 55,7 70,0 Vyhovuje  

Noc  57,3 ±2,0 55,3 65,0 Vyhovuje  
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Tab.č.79 Stanovení výsledných hodnot hluku – bod 4, Tetín Župní 101 

Hodnotící 

doba 

Korigovaná hodnota 

LAeq,T [dB] 

Nejistota  

U [dB] 

Výsledná 

hodnota 

LAeq,T – U [dB] 

Limit  LAeq,T 

[dB] 

Hodnocení 

Den 38,0 ±2,0 36,0 70,0 Vyhovuje  

Noc  37,1 ±2,0 35,1 65,0 Vyhovuje  

Výsledné hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené k 

nejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení, 

nepřekračují za daného provozu na trati hygienický limit pro den nebo noc na žádném z 

měřených bodů. Limity hluku použité v hodnocení vycházejí z předpokladu uplatnění korekcí 

pro starou hlukovou zátěž, neboť oproti roku 2000 došlo na trati k zásadnímu poklesu intenzity 

nákladní dopravy ve dne i v noci a je tedy předpoklad poklesu hlučnosti pro měřený stav. 

Vibrace 

Měření vibrací bylo provedeno u jednoho obytného objektu. Podrobné výsledky a údaje jsou 

uvedeny v protokolu měření hluku a vibrací. Měření provedla firma REVITA Engineering s.r.o. 

Zpráva s výsledky měření je přílohou hlukové studie. 

Měřený objekt odpovídá bodu měření hluku č. 1. Sestava snímačů byla umístěna na ocelové 

zemní sondě zavrtané 1 m do rostlého terénu na hranici pozemku u příjezdové cesty, cca v 

úrovni fasády budovy přivrácené k trati. Náměry byly prováděny při průjezdech vlakových 

souprav v obou směrech. Vibrace ve vertikální a obou horizontálních osách byly měřeny 

současně vícekanálovým hladinovým analyzátorem, vždy pro celou dobu průjezdu celé 

soupravy. Vzdálenost snímače od osy nejbližší traťové koleje: 7 m. Celkem bylo změřeno 18 

průjezdů vlaků. Ke zvýrazněným vlakům jsou otištěna spektra. 

Tab.č.80 Měření vibrací – stávající stav Karlštejn č.p. 192   

Výsledné hodnoty vibrací [dB] 

Bod (X) Law,T  (Y) Law,T  (Z) Law,T  Nejistota U Limit - noc Závěr 

V1 65,8 67,0 67,6 2,0 78,0 Vyhovuje 

* Nejistota se přičítá k výsledným hodnotám vibrací 

Zvolený objekt (Karlštejn č.p. 192) leží na plochách kvarterních nezpevněných sedimentů 

fluviálního původu, což je podloží náchylné na intenzivní přenos vibrací, zvláště v případě 

nasycení terénu vodou. Naměřené hodnoty se však již při průjezdech těžkých vlaků vyšší 

rychlostí pohybovaly v době měření pod hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast 

nejistoty měření, stav vody v Berounce byl normální a nasycení terénu vodou odpovídalo 

ročnímu období s minimálním odparem, tedy spíše vyšší.  

S ohledem na stav trati bez zjevných závad a charakter dopravy zde nepředpokládám razantní 

změnu stavu vlivem modernizace, pouze v případě dočasného zvodnění terénu (např. při a 

bezprostředně po povodni nebo při dlouhodobých vydatných deštích) zde lze očekávat nárůst 

vibrací oproti naměřeným hodnotám. Tento stav lze řešit buď aplikací antivibračních opatření 

na trati nebo dočasným snížením rychlosti na max. 40 km/h po dobu trvání zvodnění terénu. 
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Závěr 

Hluková studie předkládá možnosti snížení nadměrných ekvivalentních hladin hluku. Jedná se 

o návrh kolejnicových absorbérů, individuálních protihlukových opatření a protihlukových 

stěn. Navržený rozsah absorbérů by mohl být považován za maximální a bude postupně 

upřesněn v dalších stupních dokumentace.  

Na několika místech instalací absorbérů nedojde k dodržení hygienických limitů hluku, je 

vhodné doplnit individuální protihluková opatření u objektů v těsné blízkosti trati nebo 

navrhnout protihlukové stěny, případně je navržena změna funkčního využití u objektu 

v majetku Správy železnic s.o..  

Kolejnicové absorbéry hluku, protihlukové stěny a celý nový železniční svršek zlepší stav 

hlukového zatížení u stávající obytné zástavby a zajistí dodržení hygienického limitu pro starou 

hlukovou zátěž, tedy 70 dB pro den a 65 dB pro noc pro většinu chráněných objektů. Kde toto 

snížení není technicky možné jsou donavržena individuální protihluková opatření - drážní 

objekty, domy v těsné blízkosti trati. Součástí hlukové studie jsou přehledové hlukové mapy 

výhledového stavu s protihlukovými opatřeními.   

Ve výhledu lze předpokládat dodržení hygienických limitů pro vibrace. Na stavbě bude využit 

nový železniční svršek, pružnému upevnění kolejnic. Nejsou navrhována žádná antivibrační 

opatření.     

D.I.4.   Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vodní toky v kontaktu se zájmovým územím stavby 

 vodoteč 

ID toku (CEVT) 

ČHP 

katastrální území 

- staničení křížení s tratí, způsob křížení 

- realizovaný stavební objekt 

správce 

1 PBP Berounky 

10264056 

1-11-04-0560 

Tetín u Berouna 

SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114 

Projekt přestavby železničního mostu v ev. km 36,114 (nový km 

36,066.610). Most překračuje polní cestu a občasnou vodoteč. Stávající 

nevyhovující nosná konstrukce bude nahrazena novým ŽB rámem. 

Založení mostu je navrženo plošné. Délka přemostění mostního otvoru je 

2,5 m, světlá výška mostu je min 3,3 m a celková šířka mostu je 23,87 m. 

Křídla mostu jsou kolmá a šikmá. Na mostě bude provedeno ZKPP. 

Stavba bude probíhat v návaznosti na etapy výluk na trati. Most bude 

prováděn po polovinách vždy při výluce v dané koleji. 

Správce - 

ostatní 

2 PBP Berounky 

10262294 

1-11-05-0300 

Srbsko u Karlštejna 

SO 12-38-16 Propustek v ev. km 33,027 

Drobná sanace propustku v ev. km 33,027 (nový km 32,990.056) 

Propustek byl dokončen jako novostavba v roce 2006 jako kompletní 

náhrada za původní nevyhovující konstrukci. Jedná se o železobetonový 

uzavřený rám. Na propustku bude provedena drobná reprofilace a sanace 

rámové konstrukce a říms, nový železniční spodek a svršek, pročištění 

koryta a nové ZKPP v délce 7+5m na pražské straně, na plzeňské straně je 

délka ZKPP omezena polohou stávajícího úrovňového přejezdu. Stavba 

bude probíhat v návaznosti na etapy výluk na trati. 

Povodí 

Vltavy, s.p. 

3 PBP Berounky 

10262472 

1-11-05-0300 

Srbsko u Karlštejna 

SO 12-38-01 Most v ev. km 32,801 

Drobná sanace železničního mostu v ev. km 32,801 (nový km 

32,761.259) Most byl dokončen jako novostavba v roce 2006 jako 

kompletní náhrada za původní nevyhovující ocelový most. Jedná se o 

železobetonovou rámovou konstrukci s kolmými křídly z gabionů. Na 

mostě bude provedena drobná reprofilace a sanace rámové konstrukce a 

říms, nové 

Povodí 

Vltavy, s.p. 
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 vodoteč 

ID toku (CEVT) 

ČHP 

katastrální území 

- staničení křížení s tratí, způsob křížení 

- realizovaný stavební objekt 

správce 

ZKPP v délkách 7+5 m na obou stranách, nový železniční spodek, svršek 

a pročištění koryta. Most překračuje regulovanou vodoteč. Stavba bude 

probíhat v návaznosti na etapy výluk na trati. 

4 PBP Berounky ř. km 

26,7 přes Krupnou 

10258713 

1-11-05-0300 

Poučník 

Vodní tok není stavbou dotčen. Podchází železniční trať propustkem. 

V přilehlém výrobním areálu prochází také v zatrubnění. V úseku trati 

nad tímto propustkem bude provedena úprava železničního svršku a 

pokládka kabelů sdělovacího zařízení.  

Lesy ČR, s.p. 

Pozn.:   ČHP – číslo hydrologického povodí 

 CEVT – centrální evidence vodních toků 

 

Záplavové území 

Zájmové území stavby částečně zasahuje do úředně stanoveného záplavového území vodního 

toku  Berounka. Záplavové území v ř. km 30,7 – 38,300 pro Q5, Q20 a Q100 včetně aktivní zóny 

stanovil Krajský úřad Středočeského kraje pod  č.j.162082/2016/KUSK, záplavové území v ř. 

km 9,80 – 30,75  pro Q5, Q20 a Q100 včetně aktivní zóny stanovil Krajský úřad Středočeského 

kraje pod  č.j. 068224/2012/KUSK/OŽP-Bab. 

 

 

 
Stavební objekty zasahující do záplavového území Berounky 

SO 12-38-11 propustek v km 31,072 

SO 12-38-12 propustek v km 31,633 

SO 12-38-13 propustek v km 31,934 
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SO 12-38-14 propustek v km 32,255 

SO 12-38-02 most v km 33,500 

SO 12-34-03 komunikace k podchodu zast. Srbsko 

SO 13-38-11 propustek v km 33,835 

SO 13-38-12 propustek v km 34,010 

SO 13-38-13 propustek v km 34,298 

SO 14-38-11 propustek v km 34,565 

SO 14-38-12 propustek v km 34,747 

SO 14-38-14 propustek v km 35,645 

SO 14-38-15 propustek v km 36,409 

SO 14-38-16 propustek v km 36,539 

SO 14-38-17 propustek v km 36,734 

SO 14-38-18 propustek v km 36,950 

 

Umístění ploch zařízení staveniště v záplavovém území a jeho aktivní zóně 
S 1b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-11 propustek v km 31,072  

S 2 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-12 propustek v km 31,633 

S 3b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-13 propustek v km 31,934 

S 4b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-14 propustek v km 32,255 

S 5 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-15 propustek v km 32,458 

S 6b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-01 most v km 32,801 

S 8 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 12-38-02 most - podchod v km 33,500 

S 9 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 13-38-11 propustek v km 33,835  

S 10 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 13-38-12 propustek v km 34,010 

S 11 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 13-38-13 propustek v km 34,298 

S 12 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-11 propustek v km 34,565 

S 13 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-12 propustek v km 34,747 

S 14 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-13 propustek v km 35,225 

S 15b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-34-01 úprava stávající komunikace v km 35,438 

S 16 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-14 propustek v km 35,645 

S 18 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-15 propustek v ev. km 36,409 

S 19 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-16 propustek v ev. km 36,539 

S 20b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-17 propustek v ev. km 36,734 

S 21 - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-18 propustek v ev. km 36,950 

Dočasný zábor pro ZS v délce do 1 roku pro propustek v ev. km 37,276 

S 23b - ZS v délce trvání do 1 roku pro SO 14-38-20 propustek v ev. km 37,551 

 

Pro období výstavby bude v dalším stupni projektové dokumentace vypracován povodňový 

plán stavby. 

 

Pro stavební činnosti v aktivní zóně záplavového území platí následující omezení dle § 67 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách dle platného znění: 
(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, 

jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 

která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění 

odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování 

konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 

97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková 

opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud 

nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno 

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok 

povrchových vod, 

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, 

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 
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Riziková území při přívalových srážkách 

Stavba prochází rizikovým územím při přívalových srážkách (www.povis.cz) - v katastrálním 

území Srbsko u Karlštejna v místě SO 12-38-16 Propustek v ev. km 33,027 se úsek stavby 

nachází pod kritickým bodem, což je místo kudy při přívalových srážkách vniká z přilehlého 

povodí voda do intravilánu a působí škody.   

Významné stavební objekty z hlediska zemních prací 

Železniční spodek 

Zemní práce v rámci železničního spodku spočívají v odkopávce, přemístění a uložení zeminy 

ze staveniště na skládku. Do zemních výkopových prací je zahrnuto i hloubení trativodních rýh, 

šachet. Zemina vytěžená při sanačních pracích a při zřizování odvodnění bude odvezena na 

skládky.  

Součástí stavebního objektu železničního spodku není budování nových zářezů. 

U stávajících skalních svahů, kde je nebezpečí pádu horninových fragmentů k jeho patě je 

nutné provést zajištění pro jejich bezpečné zachycení, což znamená, že musí být ve vymezeném 

prostoru utlumena jejich kinetická energie. V úseku Karlštejn Beroun se skalní svahy vyskytují 

v km 31,250 až 36,900 a je zde  definováno 23 dílčích úseků, kde se předpokládá realizace 

ochranných opatření. V technickém opatření jsou navrženy 4 typy zajištění svahů: 

- kotvené poplastované ocelové sítě 

- záchytné bariery v patách stěn 

- záchytné ploty napnuté na krakorcích vysunutých ze skalní stěny v kombinaci se sitěmi 

- záchytné ploty na horní hraně skalní stěny 

 

Na základě odborného posudku České geologické služby „Odborné vyjádření České geologické 

služby ve věci výskytu jeskyní v okolí železniční trati v úseku Karlštejn — Beroun 

(Středočeský kraj)“, ČGS, RNDr.Karel Žák, CSc., Praha 5/2004 plyne, že na pěti místech 

zasahují podzemní krasové dutiny pod drážní těleso. 

V této fázi přípravné dokumentace předpokládáme, že ve všech pěti případech podzemní dutiny 

prokazatelně existují a zasahují pod kolejiště. Konstrukce pražcového podloží se zde bude 

stávat ze železobetonového nosníku min. tl. 500 mm, oboustranně vyztuženého, šířky 4,5 m. 

Projekt nepředpokládá výskyt dutin pod štěrkovým ložem a výškové umístění nosníků se 

předpokládá v úrovni větší jak 1,2m od nivelety koleje. Toto uspořádání bude shodné v koleji 

č.1 a 2 v délce 15 m. 

V celém úseku železniční trati, ve kterém se nacházejí krasovějící vápence, se mohou 

vyskytovat i další, dnes neznámé jeskynní dutiny, které mohou mít vliv na stavbu. Výskyt 

volných dutin bezprostředně pod štěrkovým ložem železniční trati však není příliš 

pravděpodobné, protože volné dutiny byly nejspíše zasypány již při stavbě železničního 

přísypu. 

Stávající kanalizace, gravitační a tlaková, v km 30,625 (začátek stavebního úseku) až km cca 

30,640 prochází kolmo pod tratí a vede s ní v souběhu k čerpací stanici umístěné vpravo od žel. 

trati. V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena hloubka uložení kanalizačních 

potrubí a navržena ochrana kanalizace a přilehlé čerpací stanice. 

 

Mostní objekty 

V případě, že rekonstruované mostní objekty budou nově zakládány, je zvoleno plošné založení 

v otevřené stavební jámě. 

 

 

 

http://www.povis.cz/
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Pozemní objekty 

SO 13-34-03 Odbočka Lom, technologický objekt 

Ochrana stávajících studní 

Stávající studny v km 36,5 (zast.Srbsko) a dále podél trati v km 35,85, km 35,35 a v km 33,46 

ve vlastnictví ČD budou na základě požadavku RSM (Regionální správy majetku) zachovány. 

V průběhu stavby je nutno brát ohled na jejich výskyt a v případě potřeby zvolit potřebný 

způsob jejich ochrany.  

Podrobněji bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Vodohospodářsky chráněná území 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Stavba nezasahuje do CHOPAV. 

 

Ochranná pásma povrchových vodních zdrojů (OPVZ) 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma povrchového vodního zdroje. 

 

Ochranná pásma podzemních vodních zdrojů (OPVZ) 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma podzemního vodního zdroje. 

 

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ) 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního léčivého zdroje. 

 

Odvodnění optimalizovaného úseku 

S ohledem na navrhovanou technologii (AHM) navržena zemní plán a plán žel. spodku ve 

sklonu 5%, vždy směrem od osy os dvoukolejné trati. 

Skalní svahy v těsné blízkosti koleje (převážně na levé straně trati) do značné míry omezují 

možnosti prostorového uspořádání – pro řešení odvodnění jsou navrženy v převážné míře 

trativody. 

Vzhledem k rozsahu trativodních vedení jsou trativody odvodňovány do křižujících propustků 

nebo příčným svodným potrubím pod kolejí na pravostranný svah s ohledem na místní 

podmínky a sklon koleje. Trativody jsou v maximální možné míře navrhovány ve sklonu min. 

5‰, Ø 200mm, minimální sklon trativodu je pak 3‰. Jejich niveleta je stanovena tak, aby byly 

ochráněny před promrzáním.  

V ostatních místech budou využity otevřené zpevněné příkopy TZZ3 nebo příkopové zídky 

UCB. 

 

Odvodnění pozemních komunikací 

SO 12-34-03 zastávka Srbsko – komunikace k podchodu 

Komunikace je odvodněna podélnými a příčnými sklony k nezpevněné krajnici a dále do 

okolního terénu s využitím vsakování, v hranách s navazujícím zářezovým svahem je navržen 

příkop, nebo rigol s osazenou žlabovkou (viz. situace). V konci příkopu a v místech jeho 

přerušení příčnými přístupy na nástupiště (schodiště) jsou navrženy propustky pro převedení 

vody z bezodtokových míst dále do terénu. Žlabovka je u podchodu napojena na vpust s 

trubkou, příčně převedenou ke stávajícímu propustku. Do tohoto propustku (potrubí profilu DN 

500) je odvedena voda ze stávajícího podchodu odvodňovacím žlábkem. Propustek zajišťuje 

odvedení srážkové vody z nejnižšího místa trasy komunikace, proto musí být zajištěna jeho 

funkčnost.. Další průběh odvodňovacího potrubí od čela propustku včetně místa výtoku není 
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znám a není možné jej prověřit. Proto je z důvodu zvětšení a zpevnění odvodňované plochy 

navrženo nové odvodnění ze stávajícího místa až k Berounce. 

 

SO 12-34-06 úprava stávající komunikace v km 35,438 

Komunikace má střechovitý sklon 2,5%, bude odvodněna do okolního terénu 

 

Odvodnění v době výstavby 

V době výstavby bude využit stávající následně nový systém odvodnění trati. V případě 

zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon 

k erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem 

vody odolným proti erozi.  

 
Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a rady ustanovující rámec pro činnost 

společenství v oblasti vodní politiky 

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských povrchových vod, 

brakických, pobřežních a podzemních vod (vztahuje se tedy na veškeré vodstvo). Jejím cílem je 

pak především zabránit dalšímu zhoršování stavu a ochránit a zlepšit stav vodních ekosystémů 

(spolu se suchozemskými ekosystémy, na nich závislých) a vodního prostředí, podpořit 

udržitelné užívání vod, zajistit snižování znečišťování podzemních vod a přispět ke zmírnění 

účinku povodní a období sucha. 

Environmentální cíle stanovuje tato směrnice v článku 4.  V odstavci 7 je uvedeno : 

Členské státy neporuší tuto směrnici pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu nebo, kde je to 

relevantní, dobrého ekologického potenciálu nebo neúspěch při předcházení zhoršování stavu 

útvaru povrchové nebo podzemní vody jsou důsledkem vlivu nově změněných fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvarů podzemní vody, nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav útvaru povrchové vody je 

důsledkem nových trvalých rozvojových činností člověka a jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru; 

b) důvody těchto vlivů nebo změn jsou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v plánu povodí 

požadovaném podle článku 13 a dané cíle budou přezkoumány každých šest let; 

c) důvody těchto vlivů nebo změn vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu a/nebo pokud jsou 

přínosy pro životní prostředí a společnost při dosahování cílů stanovených v odstavci 1 

převáženy přínosy z nových vlivů nebo změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo 

trvale udržitelný rozvoj, a 

d) přínosy poskytované těmito vlivy nebo změnami vodního útvaru nemohou být, z důvodů 

technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně dosaženy jinými prostředky, 

jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí. 

 

Útvary povrchových vod 

Útvar povrchových vod tekoucích vod Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava 

(ID - BER 0940)  

Současný stav útvaru povrchových vod - ekologický stav – poškozený, chemický stav - 

nedosažení dobrého stavu, celkový stav – nevyhovující 
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Předpokládané vlivy  

1. U posuzované stavby byly z objektové skladby vybrány stavební objekty a činnosti 

v přímé souvislosti s vlivem na povrchové vody. Jedná se o objekty překračující vodní 

toky, objekty zasahující do stanoveného záplavového území a o odvodňovací systém trati. 

V rámci dopravní stavby “Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)” jsou 

mostními objekty překračovány 3 drobné vodní toky. U dvou stávajících mostních objektů 

je navržena drobná sanace  a u jednoho kompletní přestavba. 

 

2. Část stavebních objektů a většina ploch zařízení staveniště především mostních objektů 

zasahuje do  stanoveného záplavového území Berounky a jeho aktivní zóny. Pro období 

výstavby musí být vypracován povodňový plán stavby.  

 

3. Stavba nezasahuje do žádného vodohospodářsky chráněného území z hlediska 

povrchových vod. 

 

4. Skalní svahy v těsné blízkosti koleje (převážně na levé straně trati) do značné míry omezují 

možnosti prostorového uspořádání – pro řešení odvodnění jsou navrženy v převážné míře 

trativody. Vzhledem k rozsahu trativodních vedení jsou trativody odvodňovány do 

křižujících propustků nebo příčným svodným potrubím pod kolejí na pravostranný svah s 

ohledem na místní podmínky a sklon. 

V ostatních místech budou využity otevřené zpevněné příkopy TZZ3 nebo příkopové zídky 

UCB. Pozemní komunikace, které jsou součást stavby jsou odvodněny na okolní terén. 

Odvodňovací systém není vybaven zařízením proti případnému znečištění při havárii. Trať 

je elektrifikovaná. Správa železnic, s.o. je povinná udržovat železniční dopravní cestu 

v bezvadném provozuschopném stavu. Optimalizací trati se zkvalitňuje jízdní dráha 

(svařované a broušené kolejnice, čistý kvalitní štěrk, kvalitní podloží pro štěrk), která dává 

předpoklad vysoké bezpečnosti železničního provozu. 

Přepravci (ČD a.s, ČD Cargo, a.s. a jiní) jsou povinni provozovat bezvadná vozidla, u 

kterých nedochází k vysypávání substrátů z vozů a k únikům kapalin. Správce trati nesmí 

při pravidelném čištění štěrkového lože provádět vysypávání do boků násypů. 

Přeprava nebezpečných produktů na železniční dopravní cestě podléhá Úmluvě o 

mezinárodní železniční přepravě – příloze I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí (RID) platného od 01/2009. 

Správa železnic s.o. vydalo směrnici č. 103 - Řešení ekologických škodních událostí pro 

řešení ekologických škodních událostí vzniklých na železniční dopravní cestě a na 

ostatním majetku státu, se kterým má právo hospodařit Správa železnic s.o.. Směrnice je 

vydána pro zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a 

vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění. 

 

5. Stavební záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ je stavbou velkého 

rozsahu, při které bude nakládáno se závadnými látkami většího rozsahu se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba nachází v blízkosti 

vodních toků, a ve stanoveném záplavovém území. 

Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen v rámci organizace výstavby učinit 

odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod. Systém těchto opatření je popsán v této technické zprávě v kapitole 9.4. 

V rámci opatření musí být vypracován pro období výstavby plán opatření pro případ 

havárie, který bude obsahovat náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění., tento 

plán bude součástí dokumentace zásad organizace výstavby. 
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Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku na základě 

ustanovení zákona č, 254/2001 Sb. v platném znění povinen postupovat dle schváleného 

plánu opatření pro případ havárie. Schválení uvedeného plánu provádí před zahájením 

stavby příslušný vodoprávní úřad.  

 

6. V dotčeném území se nachází jediná evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda. 

Železniční trať touto EVL prochází mezi km 31,020 - km 32,785 a mezi km 34,400 - km 

37,565 (konec úprav). Podle stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras 

(0347/CK/2012 ze dne 14.2.2012) nelze vyloučit významný vliv záměru na vymezené 

ptačí oblasti ani evropsky významné lokality a je nutné záměr posoudit dle ustanovení §45i 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tato problematika je podrobně řešena 

v části dokumentace B.3.1.a Ochrana přírody 

 

7. Nepředpokládá se ohrožení opatření navržených pro uvedené vodní útvary povrchových 

vod dle Plánu dílčího povodí Berounky (II. plánovací období 2016-2021). 

 

Závěr 

Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na 

útvary povrchových vod lze uvést, že nebude změněna hydromorfologie útvaru a nebude 

zhoršován stav jednotlivých ukazatelů a biologických složek útvaru.  

Lze předpokládat, že stavba v úseku Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) a následný provoz v 

tomto úseku nebude překážkou v realizaci opatření k dosažení dobrého ekologického stavu 

uvedeného útvaru povrchových vod. Současně nebude překážkou v realizaci opatření 

k dosažení jeho dobrého chemického stavu. 

Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a udržitelného užívání vod v 

rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčeného útvaru povrchových vod. 

 

Útvary podzemních vod 

Útvar podzemních vod ID 62400 – Svrchní silur a devon Barrandienu 

Současný stav útvaru podzemních vod - kvantitativní stav - dobrý, chemický stav - nedosažení 

dobrého stavu, trend znečištění - neznámý/nejasný 

 

Předpokládané vlivy 

1. U posuzované stavby byly z objektové skladby vybrány stavební objekty a činnosti v přímé 

souvislosti s možností přímého vlivu na podzemní vody. Jedná se o objekty přímo zasahující 

do útvarů podzemních  vod. Mezi tyto významné objekty jsou zahrnuty nově budované 

mostní objekty s plošným založením a sanace zemního tělesa železničního spodku a sanace .  

Součástí dopravní stavby rekonstrukce “Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo)” není žádný stavební objekt, který by svým způsobem zakládání způsobil trvalou 

změnu režimu podzemních vod.  

U mostních objektů, které v rámci zakládání spodní stavby zahrnují největší rozsah zemních 

prací může dojít k dočasnému ovlivnění režimu podzemní vody a to v důsledku čerpání 

vody ze stavebních jam. Lze očekávat dočasnou kvalitativní změnu v důsledku stavebních 

prací v úrovni hladiny podzemní vody.  

V rámci stavby budou sanovány skalní svahy podél trati. 

Na základě odborného posudku České geologické služby ve věci výskytu jeskyní v okolí 

železniční trati v úseku Karlštejn — Beroun (Středočeský kraj)“, ČGS, RNDr.Karel Žák, 

CSc., Praha 5/2004 plyne, že na pěti místech zasahují podzemní krasové dutiny pod drážní 

těleso.  
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V celém úseku železniční trati, ve kterém se nacházejí krasovějící vápence, se mohou 

vyskytovat i další, dnes neznámé jeskynní dutiny, které mohou mít vliv na stavbu. Výskyt 

volných dutin bezprostředně pod štěrkovým ložem železniční trati však není příliš 

pravděpodobné, protože volné dutiny byly nejspíše zasypány již při stavbě železničního 

přísypu. 

Stávající kanalizace, gravitační a tlaková, v km 30,625 (začátek stavebního úseku) až km 

cca 30,640 prochází kolmo pod tratí a vede s ní v souběhu k čerpací stanici umístěné vpravo 

od žel. trati. V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena hloubka uložení 

kanalizačních potrubí a navržena ochrana kanalizace a přilehlé čerpací stanice. 

 

2. Stavba nezasahuje do žádného vodohospodářsky chráněného území z hlediska podzemních 

vod. 

 

3. Během stavby budou chráněny stávající studny v km staničení 36,5 (zast.Srbsko) a dále 

podél trati v km 35,85, km 35,35 a v km 33,46. Tyto studny jsou ve vlastnictví ČD a budou 

na základě požadavku SDC zachovány. Rozpracování jejich ochrany bude provedeno 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

4. Skalní svahy v těsné blízkosti koleje (převážně na levé straně trati) do značné míry omezují 

možnosti prostorového uspořádání – pro řešení odvodnění jsou navrženy v převážné míře 

trativody. Vzhledem k rozsahu trativodních vedení jsou trativody odvodňovány do 

křižujících propustků nebo příčným svodným potrubím pod kolejí na pravostranný svah s 

ohledem na místní podmínky a sklon. 

V ostatních místech budou využity otevřené zpevněné příkopy TZZ3 nebo příkopové zídky 

UCB. Vzhledem uvedeným malým prostorovým možnostem a nutnosti odvedení 

srážkových vod mimo železniční těleso nemůže být upřednostněno vsakování. Lze 

konstatovat, že na základě technických možností a územní podmínek je vyhověno 

požadavku §5 odst. 3  zákona č. 254/2001 Sb. Pozemní komunikace, které jsou součást 

stavby jsou odvodněny na okolní terén. 

Předpokládá se odtok neznečištěných povrchových (srážkových vod), trať i pozemní 

komunikace budou zatíženy běžným provozem. Upravované komunikace nebudou sloužit 

jako odstavné plochy nebo parkoviště.Odvodňovací systém trati není vybaven zařízením 

proti případnému znečištění při havárii.  

Splaškové vody nebudou ze stavby odváděny. 

 

5. Stavební záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ je stavbou velkého 

rozsahu, při které bude nakládáno se závadnými látkami většího rozsahu se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba nachází v blízkosti 

vodních toků, a ve stanoveném záplavovém území. 

Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen v rámci organizace výstavby učinit 

odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod. Systém těchto opatření je popsán v této technické zprávě v kapitole 9.4. 

V rámci opatření musí být vypracován  pro období výstavby plán opatření pro případ 

havárie, který bude obsahovat náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění., tento 

plán bude součástí dokumentace zásad organizace výstavby. 

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku na základě 

ustanovení zákona č, 254/2001 Sb. v platném znění povinen postupovat dle schváleného 

plánu opatření pro případ havárie. Schválení uvedeného plánu provádí před zahájením 

stavby příslušný vodoprávní úřad.  
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6. Trať je elektrifikovaná. Správa železnic, s.o. je povinná udržovat železniční dopravní cestu 

v bezvadném provozuschopném stavu. Optimalizací trati se zkvalitňuje jízdní dráha 

(svařované a broušené kolejnice, čistý kvalitní štěrk, kvalitní podloží pro štěrk), která dává 

předpoklad vysoké bezpečnosti železničního provozu. 

Dopravci (ČD a.s, ČD Cargo, a.s. a jiní) jsou povinni provozovat bezvadná vozidla, u 

kterých nedochází k vysypávání substrátů z vozů a k únikům kapalin. Správce trati nesmí při 

pravidelném čištění štěrkového lože provádět vysypávání do boků násypů. 

Přeprava nebezpečných produktů na železniční dopravní cestě podléhá Úmluvě o 

mezinárodní železniční přepravě – příloze I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí (RID) platného od 01/2009. 

Správa železnic s.o. vydalo směrnici č. 103 - Řešení ekologických škodních událostí pro 

řešení ekologických škodních událostí vzniklých na železniční dopravní cestě a na ostatním 

majetku státu, se kterým má právo hospodařit Správa železnic s.o.. Směrnice je vydána pro 

zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 

450/2005 Sb. v platném znění. 

 

7. V dotčeném území se nachází jediná evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda. 

Železniční trať touto EVL prochází mezi km 31,020 - km 32,785 a mezi km 34,400 - km 

37,565 (konec úprav). Podle stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras 

(0347/CK/2012 ze dne 14.2.2012) nelze vyloučit významný vliv záměru na vymezené ptačí 

oblasti ani evropsky významné lokality a je nutné záměr posoudit dle ustanovení §45i 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

 

8. Kvalitativní vliv na útvary podzemních vod se předpokládá v lokálním rozsahu, bude se 

jednat o případné zákaly po dobu zakládání mostních staveb či úpravách železničního 

spodku. Při zavedení  a dodržování opatření proti znečištění podzemních vod látkami 

závadnými vodám (ropné látky, provozní kapaliny) bude riziko negativního kvalitativního 

ovlivnění podzemních vod minimalizováno. 

 

9. Při případném masivním havarijním úniku látek závadným vodám (především ropné látky) 

v době výstavby nebo při provozu může znečištění negativně ovlivnit kvalitu podzemních 

vod v mělké zóně oběhu podzemní vody v přípovrchového rozpojení hornin  s průlinovou 

propustností.   

 

10. Nepředpokládá se ohrožení opatření navržených pro uvedené vodní útvary  podzemních vod 

svrchní vrstvy dle Plánu dílčího povodí Berounky (II. plánovací období 2016-2021). 

 

Závěr 

Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na 

útvar podzemních vod ID 62400 lze uvést, že kvalita podzemních vod útvaru bude ovlivněna 

pouze lokálně a dočasně po dobu výstavby. Po ukončení stavby tyto vlivy odezní. Toto 

ovlivnění nebude překážkou ve snaze dosažení dobrého chemického stavu uvedeného útvaru 

podzemních vod. Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a 

udržitelného užívání vod v rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčených útvarů podzemních 

vod. 
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Z hlediska kvantitativního ovlivnění útvarů podzemních vod se jedná také o lokální vliv. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zůstane dobrý kvantitativní stav útvaru podzemních 

vod zachován. 

 

Shrnutí 

Realizace stavby Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ nebude důvodem 

k nesplnění environmentálních cílů nebo ke zhoršení stavu útvarů povrchových resp. 

podzemních vod. Tato stavba nemění fyzikální poměry útvaru povrchových vod ani hladiny 

podzemní vody v útvaru podzemní vody.  Uplatňování výjimek dle článku 4, odst.7 Rámcové 

směrnice o vodní politice (2000/60/ES) pro tuto stavbu není relevantní. 

D.I.5.   Vlivy na půdu 

Vlivy na zemědělský půdní fond 

Na základě záborového elaborátu je stanovený trvalý zábor ZPF 1866 m2.  

Míra vlivu na zemědělský půdní fond je dána zásahem záboru do jednotlivých tříd ochrany 

zemědělské půdy, které vycházejí z bonity půdy.  

Trvalými a dočasnými zábory ZPF budou dotčeny následující třídy ochrany: 

Tab.č.81 Výměra záboru dle tříd ochrany 

třída 

ochrany 

stupeň ochrany trvalý zábor ZPF 

[m2] 

trvalý zábor ZPF 

[%] 

I 

bonitně nejcennější půdy odnětí možné jen 

výjimečně, a to převážně na záměry související s 

obnovou ekologické stability krajiny, případně 

pro liniové stavby zásadního významu 1444 77,3 

II 

nadprůměrná vysoký jen podmíněné 

odnímatelné, v územním plánování podmíněně 

zastavitelné - - 

III 
průměrná střední v územním plánováním 

použitelné pro případnou výstavbu - - 

IV podprůměrná omezený využitelné i pro výstavbu 
149 7,9 

V 

podprůměrná nižší většinou pro zemědělské 

účely postradatelné, lze předpokládat 

efektivnější nezemědělské využití 273 14,6 

Celkem 
 

1866 100,00% 

Dle zjištěných BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy ve všech třídách ochrany, přičemž 

převažující výměra odnímaných ploch ZPF se nachází ve I. až V. třídě ochrany. 

Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za 

středně velký, z hlediska významnosti vlivu za středně významný. 

Zábor lesního půdního fondu 

Stavba zasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa. Výměra předpokládaného trvalého 

záboru PUPFL je dle zpracovaného záborového elaborátu 183 m2 a dočasného záboru 116 m2. 

Plochy dočasného záboru PUPFL budou po ukončení užívání rekultivovány. Posuzovaný 

záměr prochází ochranným pásmem lesa. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/planovani_oblasti_vod/$FILE/OOV-RS_60_2000-20001222.pdf
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Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za malý, z hlediska významnosti vlivu 

za nevýznamný. 

D.I.6.   Vlivy na přírodní zdroje 

Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných ložiskových území a výhradních ložisek.  

D.I.7.  Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a 
ekosystémy) 

 

Identifikace a popis předpokládaných vlivů 

Posuzovaná modernizace železniční trati vyvolá zejména přímé ovlivnění biotopů a organismů 

na ně vázaných. Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci stávající železnice, bude toto 

ovlivnění minimální. Větší vliv na biotu bude mít realizace sanací skalních svahů. 

Mezi hlavní vlivy lze zařadit trvalé zábory. Požadavky záměru na trvalé zábory v území jsou 

v souvislosti s modernizací železnice minimální. 

Dočasné zábory budou vyžadovány zejména při realizaci přístupových cest ke stavbě, ploch 

zařízení staveniště apod. Po ukončení stavby by měly být odstraněny. 

Ve spojitosti se sanacemi skal dojde ke změnám společenstev, resp. změně plochy vegetace. 

V souvislosti s odstraněním vegetace dojde k částečnému snížení potravních a hnízdních 

příležitostí v dotčeném území, vč. úkrytů ve skalních štěrbinách a puklinách, které mohou 

využívat zástupci plazů a obojživelníků. 

Dalším z předpokládaných vlivů je rušení. Populace živočichů, kteří území využívají, jsou do 

jisté míry na navyklí stávajícímu provozu na železnici, které je poměrně vysoké. Během 

realizace stavby dojde ke zvýšenému pohybu osob a stavebních mechanismů v území, zároveň 

dojde k navýšení hlučnosti. Tyto vlivy po ukončení stavebních činností částečně ustoupí. 

S modernizací železnice souvisí také zvýšení rychlosti projíždějících souprav až na 120, resp. 

130 km/hod. Vzrůstá tak riziko střetu živočichů s jedoucími soupravami. S tím souvisí 

zachování migrační prostupnosti území. U nových mostních objektů by nemělo docházet ke 

zmenšování světlosti. U mostů přes trvalé vodní toky by měly být zachovány či nově vytvořeny 

břehové bermy. Území využívají k migracím zejména drobnější zástupci živočichů, vč. plazů a 

obojživelníků migrujících mezi úkryty ve svazích a nivou řeky. 

Během období výstavby dojde ke zvýšení rizika havárií, zejména při stavební činnosti v okolí 

vodních toků. Riziko představuje také znečištění vodních toků a jejich zakalení během 

výstavby mostních objektů. 

Ve spojení se stavebními činnostmi roste také riziko zavlékání nových druhů invazních rostlin 

a další šíření druhů v území již přítomných. 

 

Vlivy na flóru 

Železniční trať prochází velmi zachovalou krajinou, s vysokým podílem skalních výchozů, 

skalnatých svahů s přirozeným bezlesím a lesních porostů. Přírodní a přírodě blízké biotopy 

jsou v území hojně zastoupeny. Dominují porosty hercynských dubohabřin, suťových lesů a 

vegetace vázaná na skalní výchozy (pěchavové trávníky, skalní vegetace s kostřavou sivou 

apod.). Na nivu Berounky jsou vázány fragmenty vrbových křovin hlinitých a písčitých 

náplavů v mozaice s říčními rákosinami. 
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V rámci stavební činnosti dojde k dočasnému odstranění ponejvíce ruderálních společenstev 

doprovázejících železniční těleso. Rozsáhlejší pak budou zábory v souvislosti se sanacemi 

skalních výchozů. V některých případech dojde k očištění skalních svahů od dřevinné vegetace, 

v některých případech k odstranění nestabilních částí skály, vč. veškeré vegetace. Ve několika 

případech pak budou skalní výchozy zajištěny ocelovou sítí. V závislosti na míře a 

pravidelnosti následné péče ze strany správce dráhy pak bude záviset míra opětovné obnovy 

vegetace. Tento vliv bude částečně zmírněn v místech ponechání plochy úplné ochrany. 

Na části skal bude vegetace odstraněna zcela, obnaženy budou plochy skály, bez humózní 

vrstvy, a tedy s minimální možností uchycení vegetace. Na několika lokalitách budou skály 

překryty ocelovou dvouzákrutovou sítí. V těchto případech pravděpodobně dojde ke změně 

zachycování opadu z okolní vegetace. Po vytvoření humózní vrstvy lze předpokládat postupné 

šíření vegetace, ať už ze semenné banky či pomocí vegetativního rozmnožování. Určité riziko 

představuje šíření ruderální vegetace a invazních druhů. Může docházet k uchycování 

semenáčků ať už náletových dřevin (bříza) nebo invazně se zde šířícího trnovníku akátu. 

Během průzkumů byly sledovány lokality, kde síťování již proběhlo, výraznější nástup 

ruderální vegetace nebyl pozorován. 

 

Celkově bude nějakým způsobem ovlivněno cca 3 ha skalních stěn. Odhad rozlohy 

ovlivněných stěn s přítomností pěchavových trávníků činí cca 1,5 ha a skalní vegetace 

s kostřavou sivou činí 0,5 ha. Tento odhad je zčásti nadhodnocen, neboť zahrnuje celkovou 

plochu skal, nikoliv pouze části se skutečně přítomnou vegetací. 

Pěchavové trávníky dominují v údolí Berounky na skalních výchozech na pravém břehu 

Berounky, naopak skalní vegetace s kostřavou sivou je častěji zastoupena na levém břehu. 

Z hlediska ovlivnění skalní vegetace s kostřavou sivou lze vzhledem k rozloze ovlivněných 

lokalit a převažujícímu rozšíření na levém břehu Berounky hovořit o málo významném vlivu i 

z lokálního pohledu. Rozloha biotopu skalní vegetace s kostřavou sivou na území EVL Koda 

činí 10,5 ha (dle údajů aktualizací mapování biotopů, údaj kolmého průmětu skalních 

stanovišť). 

Porosty pěchavových trávníků budou ovlivněny více na lokální úrovni v údolí Berounky, kde 

se častěji vyskytují nad železničním tělesem. Další porosty v různé kvalitě a míře 

reprezentativnosti jsou na regionální úrovni zastoupeny i v jiných částech území, např. 

v lokalitě Nad Domášovem, v Císařské rokli, Svatém Janu pod Skalou. Rozloha biotopu 

pěchavových trávníků na území EVL Koda činí 21,4 ha (dle údajů aktualizací mapování 

biotopů, údaj kolmého průmětu skalních stanovišť). 

Částečně bude vliv sanací skalních svahů na vegetaci snížen selektivním čištěním celé plochy 

Vanovických skal (lokalita 4), kde tedy většina vegetace bude ponechána, a ponecháním 

jádrových lokality zvláště chráněných druhů, ploch plné ochrany ZCHD a ploch selektivního 

čištění. V těchto případech zůstanou zachovány zdrojové populace rostlin, které se po ukončení 

stavebních prací mohou opětovně vhodné části lokalit osídlit. 

Ovlivnění lesních porostů, hercynských dubohabřin a suťových lesů bude vzhledem k jejich 

rozlohám a požadovaným záborům stavby minimální. 

 

Také umístění zařízení stavenišť a dočasných záborů může v některých místech ovlivnit zdejší 

vegetaci. Obecně lze po ukončení výstavby předpokládat silnější šíření ruderálních druhů a také 

druhů invazních. I nadále bude těleso železnice ovlivňováno aplikací herbicidních prostředků. 

 

Krom zvláště chráněných druhů rostlin, které jsou komentovány v tabulce 9, byla v území 

zjištěna celá řada druhů Červeného seznamu ČR (Grulich, 2012). 
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Mezi druhy silně ohrožené (C2 b) jsou řazeny silenka hajní (Silene nemoralis) velmi hojně 

rostoucí na Tetínských skalách a rozrazil rakouský (Veronica austriaca) z Vanovických a 

Tetínských skal. 

Mezi druhy ohrožené (C3) patří hlaváček letní (Adonis aestivalis) spíše náhodně zjištěný u 

Vanovických skal, česnek žlutý (Allium flavum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), 

netřesk výběžkatý (Jovibarba globulifera), jalovec obecný (Juniperus communis), locika 

vytvralá (Lactuca perennis), černýš rolní (Melampyrum arvense), sesel fenyklový (Seseli 

hippomarathrum), silenka ušnice (Silene otites). 

Dále zde byla zjištěna celá řada taxonů vyžadujících pozornost (C4a). Jedná se o česnek šerý 

(Allium senescens), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), dřišťál obecný (Berberis 

vulgaris), kamejku modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea), bodlák nicí (Carduus 

nutans), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kostřavu sivou (Festuca pallens), svízel 

sivý (Galium glaucum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), strdivku sedmihradskou 

(Melica transsilvanica), mák polní (Papaver argemone), mochnu písečnou (Potentilla incana), 

prvosenku jarní (Primula veris), sesel sivý (Seseli osseum), jeřáb břek (Sorbus torminalis), 

ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys), mateřídoušku časnou (Thymus praecox), jilm 

habrolistý (Ulmus minor), kozlík ukrajinský (Valeriana stolonifera) a rozrazil ožankovitý 

(Veronica teucrium). 

Jde o druhy, které se v území vyskytují hojně a v rámci sanací dojde k dotčení spíše okrajové 

části lokální populace. 

 

Podél železnic a v souvislosti se stavební činností se v území často šíří invazní a expanzní 

druhy rostlin. Jedná se o hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselli), turan roční (Erigeron 

annuus), turanku kanadskou (Conyza canadensis), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), 

netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora), celík kanadský a obrovský (Solidago 

canadensis, S. gigantea), bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus). Podél Berounky a 

na vlhkých místech se šíří netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). 

Invazní zástupci dřevin pochází většinou z výsadeb, jde se o pámelník bílý (Symphoricarpos 

albus), topol kanadský (Populus xcanadensis), javor jasanolistý (Acer negundo), kustovnici 

cizí (Lycium barbarum). Velmi hojně se v celém území šíří trnovník akát (Robinia 

pseudoacacia). 

V případě výše uvedených druhů nemá význam vzhledem k jejich plošnému rozšíření a 

vlastnostem přistupovat k jejich odstraňování, které by nebylo efektivní ani ekonomické. 

Během stavby, zejména při přesunech zemin je však nutné předcházet dalšímu šíření a 

zavlékání invazních druhů. V případě vzniku nových populací je nutné tyto druhy okamžitě 

likvidovat, zejména křídlatky, které se vyskytují v navazujícím úseku. Zemina z míst s jejich 

výskytem nesmí být používána v rámci stavby a musí být odvezena na skládku. 

 

Vlivy na  faunu  

Během zoologického průzkumu byla v území zjištěna celá řada živočichů, a to jak zvláště 

chráněných, které jsou komentovány níže, tak druhů ohrožených či zcela běžných. Převažují 

běžné druhy vázané na nivu Berounky a skalní výchozy. Zastoupeny jsou ovšem také druhy 

běžné krajiny. 

Vliv na bezobratlé 

Drážní těleso využívá celá řada zástupců bezobratlých, kteří zde nacházejí úkryty a okolí 

využívají při sběru potravy. Okolí železnice využívá také několik druhů zvláště chráněných 

živočichů. V souvislosti s realizací záměru dojde k dočasnému odstranění vegetace a narušení 
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stanovišť vyskytujících se druhů. V případě ekotonových specialistů a druhů ruderálních 

porostů bude ovlivnění zanedbatelné, a to vzhledem k jejich dostupnosti v okolí. Zčásti dojde 

ke snížení počtu živných rostlin některých druhů, např. motýlů, a to v souvislosti se sanacemi 

skalních svahů. Po ukončení stavební činnosti lze očekávat opětovné šíření zjištěných druhů, 

vč. zvláště chráněných. 

Saproxylofágní druhy hmyzu mohou být dotčeny také v souvislosti s kácením vzrostlých, 

doupných dřevin. Vybrané pokácené vzrostlé dřeviny, např. topoly by měly být ponechány na 

místě k samovolnému rozpadu. 

Vliv na obojživelníky 

Obojživelníci jsou v dotčeném území vázáni zejména na vodní biotopy, resp. na svahy 

s listnatými dřevinami a rokle s drobnými vodními toky. Vyžívají vodních ploch, zejména tůní 

a pomalu tekoucích vod v nivě Berounky. Pro přezimování využívají úkryty v puklinách 

skalních výchozů a přilehlých svahů. 

Drobné a občasné vodní toky, které železnice kříží, mohou tito živočichové využívat zejména 

během migrací. Navrhované mostní objekty byly v původním návrhu navrženy dostatečně 

kapacitní a vhodné pro migraci zástupců obojživelníků. Z tohoto důvodu byl ze strany CHKO 

Český kras znovu vznesen požadavek na upřednostnění rámových propustků před propustky 

trubními, které jsou pro migraci živočichů méně vhodné. Zároveň musí být zajištěna 

průchodnost celého migračního objektu, vč. navazujících částí. Tzn., že před a za propustky 

nesmí být umísťovány hluboké jímací či stupňovité objekty. Mostní objekty s trvalým 

průtokem by měly být navrženy tak, aby podél kynety toku byly postranní suché bermy o 

minimální šíři 30 cm umožňující přechod po souši. Povrch bermy by měl být přírodní. 

Zástupci obojživelníků mohou být také ovlivněni v souvislosti s realizací sanací skalních 

svahů, kdy bude docházet k rušení, budou odstraněny volné části skalních svahů a tím dojde ke 

snížení nabídky úkrytů. Většina sanací skalních svahů bude s ohledem na výskyt zvláště 

chráněných druhů rostlin prováděna v podzimních měsících, kdy jsou i zástupci obojživelníků 

schopni nalézt náhradní úkryt. 

Během výstavby by měl být přítomen odborný biologický dozor, který bude zajišťovat 

případné záchranné transfery zástupců obojživelníků z míst zasažených stavbou, resp. zajistí 

vybudování dočasných migračních bariér při střetech se staveništní dopravou. 

Vliv na plazy 

Všichni zástupci plazů v ČR jsou řazeni mezi zvláště chráněné druhy. Těleso železnice často 

představuje pro plazy sekundární biotop, zejména pro ještěrky. Štěrkové lože bývá vegetace 

prosté, proto jej využívají ke slunění, vyhlížení, lovu potravy, úkrytu. Štěrkové lože ojediněle 

využívají k zimování také užovky obojkové (Fialová, vlastní pozorování). 

Během výstavby dojde k lokálnímu zániku vhodných biotopů, které se po ukončení stavební 

činnosti postupně obnoví. Vzhledem k charakteru území lze předpokládat, že dotčené části 

populace mohou využívat navazující vhodné biotopy (např. navazující svahy, skalní výchozy 

ve větší vzdálenosti od záměru, které nebudou sanovány, lesy), odkud mohou vhodná 

stanoviště po ukončení stavební činnosti opětovně kolonizovat. 

K ovlivnění populací plazů dojde také v souvislosti s realizací sanací skalních svahů, kde dojde 

k očištění od vegetace, odstranění volných částí, které poskytují úkryty jednotlivým zástupcům. 

Většina sanací skalních svahů bude s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin 
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prováděna v podzimních měsících, kdy jsou i zástupci obojživelníků schopni nalézt před 

zimním období náhradní úkryt. 

Obdobně jako v případě obojživelníků je nutné realizovat mostní objekty s vodními toky tak, 

aby byl umožněn průchod po souši. 

Vliv na ptáky 

Dotčené území využívají zástupci ptáků jak k hnízdění, tak k lovu potravy. Celá řada druhů 

byla pozorována při náhodných přeletech. V souvislosti s realizací záměru dojde k poměrně 

rozsáhlému kácení dřevin v území. Stromy a porosty křovin poskytují některým druhům 

hnízdní příležitosti a potravní nabídku, to platí především pro druhy jako jsou holub doupňák, 

slavík obecný a další. Kácení dřevin musí probíhat mimo hnízdní sezónu. Obvykle se kácení 

dřevin provádí v období od začátku listopadu do konce března. 

Kromě snížení hnízdních příležitostí bude během stavby docházet také k rušení v souvislosti 

s pohybem osob, stavební techniky apod. Celá řada druhů je na lidskou přítomnost, resp. na 

provoz frekventované, dvoukolejné trati zvyklá, proto pro ně nebude stavební činnost 

představovat výraznější komplikace. Na populace ptáků bude mít následně vliv rušení během 

provozu, zvýšení traťové rychlosti. Vzhledem k současné vysoké frekvenci průjezdů lze 

očekávat mírné zvýšení mortality v důsledku střetů s rychleji projíždějícími soupravami. 

V souvislosti se záměrem je pouze variantně v hlukové studii navrženo vybudování 

protihlukových stěn (PHS). V případě jejich realizace je nutné zvolit neprůhledný materiál, 

v případě transparentních PHS je nutné tyto stěny doplnit o vertikální pásy o šíři minimálně 2,5 

cm a rozteči maximálně 12 cm. 

Vliv na savce 

V souvislosti se stavební činností bude docházet k rušení živočichů využívajících bezprostřední 

okolí záměru, jako jsou srnec obecný, zajíc polní, liška obecná apod. V období realizace lze 

očekávat jejich přesun do klidnějších částí krajiny, po ukončení stavby dojde k opětovnému 

osídlení. 

Období provozu představuje a nadále bude představovat riziko při pohybu zejména větších 

savců krajinou. Vyhodnocení migrační prostupnosti je uvedeno níže. 

Vyšší riziko představuje mortalita živočichů po střetu s vlakovými soupravami. Riziko střetů se 

ve spojení se zvýšením traťové rychlosti, resp. intenzity dopravy navýší. 

Vliv na migrační prostupnost 

Migrace napříč územím je obecně poměrně nízká. To je způsobeno zejména přítomností 

strmých skalních masívů, resp. osídlením v místech migracím příznivějšího reliéfu. Migrace 

velkých savců napříč územím je spíše výjimečná, což i při poměrně hustém provozu železnice 

potvrzuje pouze minimální přítomnost kadáverů. Migrace mezi řekou a zalesněnými svahy 

s výchozy skal lze očekávat spíše v případě obojživelníků a plazů, kteří tudy mohou migrovat 

mezi zimními úkryty a místy rozmnožování. 

K navrhovaným úpravám propustků se v rámci zpracování projektu dne 28. 8. 2013 vyjádřili 

zástupci správy CHKO Český kras. Správa CHKO Český kras souhlasila s navrženým 

umístěním mostů a propustků, pokud budou dodrženy požadované úpravy. Propustky v km 

34,010; 36,950; 37,276 a 37,551 nebudou trubní, ale rámové. Propustky v km 32,458 a 35,645 

nebudou trubní, ale rámové o minimálně stejném profilu, resp. dojde k sanaci a reprofilaci 

stávající kamenné konstrukce. Na vtokové straně bude alespoň část terénu upravena 

v mírnějším sklonu. U propustku v km 34,298 bude šachta trvale a bezpečně zajištěna proti 
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možnému vstupu živočichů. Doplněn bude nový rámový propustek cca v km 34,100 – 34,200, 

v sousedství aktivního lomu. 

Tyto požadavky uplatnili zástupci správy CHKO Český kras také při jednání 17. 6. 2020. 

Tab.č.82 Parametry mostních objektů.  

      Vnitřní rozměry 

SO Název návrh  šířka (m) výška (m) délka (m) 

SO 12-38-01 Most v ev. km 32,801 rám 4,8 1,6 11,2 

SO 12-38-02 Most v ev. km 33,500 rám       

SO 13-38-01 Most v km 34,142 rám 3,0 1,4 cca 30 

SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114 rám 2,5 3,3 24,0 

SO 12-38-11 Propustek v ev. km 31,072 rám 2,0 1,6 14,1 

SO 12-38-12 Propustek v ev. km 31,633 rám 2,0 1,6 10,8 

SO 12-38-13 Propustek v ev. km 31,934 rám 2,0 1,6 14,3 

SO 12-38-14 Propustek v ev. km 32,255 rám 2,0 2,0 15,3 

SO 12-38-15 Propustek v ev. km 32,458 trubní DN 1000 14,6 

SO 12-38-16 Propustek v ev. km 33,027 rám 2,0 1,3 10,8 

SO 13-38-11 Propustek v ev. km 33,835 rám 2,0 2,5 18,0 

SO 13-38-12 Propustek v ev. km 34,010 rám 1,4 1,4 17,3 

SO 13-38-13 Propustek v ev. km 34,298 rám 1,4 1,2 16,8 

SO 14-38-11 Propustek v ev. km 34,565 trubní DN 1000 14,8 

SO 14-38-12 Propustek v ev. km 34,747 klentba 1,2 2,8 26,7 

SO 14-38-13 Propustek v ev. km 35,225 trubní DN 1000 13,4 

SO 14-38-14 Propustek v ev. km 35,645 rám 1,4 1,2 15,0 

SO 14-38-15 Propustek v ev. km 36,409 rám 1,4 1,4 19,3 

SO 14-38-16 Propustek v ev. km 36,539 rám 1,4 1,2 15,3 

SO 14-38-17 Propustek v ev. km 36,734 rám 2,0 2,5 19,8 

SO 14-38-18 Propustek v ev. km 36,950 rám 1,4 1,4 16,4 

SO 14-38-19 Propustek v ev. km 37,276 rám 2,0 2,0 11,9 

SO 14-38-20 Propustek v ev. km 37,551 rám 1,4 1,2 15,4 

 

Zhodnocení jednotlivých mostních objektů a navržených úprav je uvedeno níže. 

SO 12-38-01 Most v km 32,801 

Předmětem tohoto objektu je projekt drobné sanace železničního mostu. Most byl dokončen 

jako novostavba v roce 2006. Jednalo se o kompletní náhradu za původní nevyhovující ocelový 

most. Nyní jde o železobetonovou rámovou konstrukci s kolmými křídly z gabionů. Na mostě 

bude provedena drobná reprofilace a sanace rámové konstrukce a říms. Pročištěno bude koryto. 

Most překonává občasnou vodoteč vytékající z Císařské rokle k Berounce. Podmostí je 

odlážděno kamenem do betonu, vprostřed je vytvořena kyneta s protékající vodotečí. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    4,8 m 

volná výška    1,1-1,2 m 
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Nový stav:   stávající rozměry budou zachovány 

Index otevřenosti:  0,55 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  zůstane zachován na stejné úrovni 

 

Obr.č. 62 Mostní objekt v km 32,801 

SO 12-38-02 Most v km 33,500 

Jedná se o pochod pro pěší v železniční zastávce Srbsko bez významu pro migraci. 

SO 14-38-03 Most v km 36,114 

Navržena je přestavba železničního mostu. Do původního kamenného mostu bude vsunut nový 

most rámové konstrukce se zalomenou stropní konstrukcí. Vnitřní průchozí profil mostu bude 

mít šířku min. 2,5 m a výšku min 3,3 m. Čela mostu budou z obou stran sešikmená, celá plocha 

čela mezi konstrukcí nového mostu a křídly původního mostu budou obložena lomovým 

kamenem. 

Most překonává polní cestu a občasnou vodoteč vytékající od Tetínských skal k Berounce. 

V současnosti se jedná o klenbu. 

Stávající mostní konstrukce: 

světlá šířka    3,75 m 

volná výška    3,8 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,5 m 

volná výška    3,3 m 

Index otevřenosti:  0,34 

Využívání:   savci velikosti srny a menší, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  zůstane zachován na obdobné úrovni 

Doporučení:  vytvořit kynetu pro průtok občasného vodního toku 
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Obr.č.  63 Mostní objekt v km 36,114 

SO 12-38-11 Propustek v km 31,072 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 31,072. 

Přestavba spočívá v kompletní demolici nevyhovující stávající klenbové konstrukce a výstavbě 

nového železobetonového rámu. Navržen je kolmý monolitický železobetonový uzavřený rám 

s rovnoběžnými a šikmými křídly. 

Propustek převádí vodu z drážních trativodů a přilehlých skal do Berounky. V současném stavu 

je povrch podmostí tvořen spláchnutou zeminou a na vtokové straně sesypaným štěrkovým 

ložem. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka cca 2 m 

volná výška cca 1,7 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška    1,6 m 

Index otevřenosti:  0,22 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  zůstane zachován na obdobné úrovni 
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Obr.č. 64 Mostní objekt v km 31,072 

SO 12-38-12 Propustek v km 31,633 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 31,633. 

Přestavba spočívá v kompletní demolici nevyhovující stávající klenbové konstrukce a výstavbě 

nového železobetonového rámu. Navržen je kolmý monolitický železobetonový uzavřený rám 

s rovnoběžnými a šikmými křídly. 

Propustek převádí vodu z drážních trativodů a přilehlých skal do Berounky. V současném stavu 

je povrch podmostí tvořen spláchnutou zeminou. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 2 m 

volná výška    cca 1,6 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška    1,6 m 

Index otevřenosti:  0,29 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  zůstane zachován na obdobné úrovni 
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Obr.č. 65 Mostní objekt v km 31,633 

SO 12-38-13 Propustek v km 31,934 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 31,934. 

Přestavba spočívá v kompletní demolici nevyhovující stávající klenbové konstrukce a výstavbě 

nového železobetonového rámu. Navržen je kolmý monolitický železobetonový uzavřený rám 

s rovnoběžnými a šikmými křídly. 

Propustek vede z území Tomáškova lomu do Berounky. Na vtokové části je v současnosti 

tvořen betonovým svahem s několika menšími stupni, které jsou však po bocích zaneseny 

zeminou a umožňují migraci. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 2 m 

volná výška    cca 1,9 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška   1,6 m 

Index otevřenosti:  0,22 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  pro uvedené živočichy zůstane na obdobné úrovni 

  

Obr.č. 66 Mostní objekt v km 31,934 
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SO 12-38-14 Propustek v km 32,255 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 32,255. 

Přestavba spočívá v kompletní demolici nevyhovující stávající klenbové konstrukce a výstavbě 

nového železobetonového rámu. Navržen je kolmý monolitický železobetonový uzavřený rám 

s rovnoběžnými a šikmými křídly. 

Propustek převádí vodu z drážních trativodů a přilehlých skal do Berounky. Zároveň slouží 

jako přístup k obydlenému objektu. Na vtokové části je vydlážděný chodníček. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 2 m 

volná výška    cca 1,7 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška    2,0 m 

Index otevřenosti:  0,26 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  zůstane zachován na obdobné úrovni 

 

Obr.č. 67 Mostní objekt v km 32,255  

SO 12-38-15 Propustek v km 32,458 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 32,458. 

Stávající konstrukce je tvořena ze dvou částí oddělených od sebe svislou pracovní spárou. 

Klenba je z kamenného zdiva. Navrženo je nahrazení železobetonovými troubami DN 1000. Na 

vtokové straně je navržena šachta hloubky 2,7 m. Skalní stěny prostoru vtoku budou cca do 

výšky římsy propustku zajištěny kotvenými sítěmi opatřenými stříkaným betonem. 
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V rámci projednání se zástupci správy CHKO Český kras dne 28. 8. 2013 bylo 

dohodnuto, že propustek bude rámový. Stejný požadavek uplatnili zástupci správy 

CHKO Český kras také při jednání dne 17. 6. 2020. 

Propustek přiléhá těsně ke skalní stěně, na vtokové části není vhodný přístup pro migrace, 

v současném stavu zde vznikly přístupové kužely ze sesypaného štěrkového lože. Propustek je 

na vtokové straně zčásti zasypán štěrkem. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    1,9 m 

volná výška    1,4-1,6 m 

Nový stav:   trouba DN 1000 

Index otevřenosti:  0,06 trouba DN 1000 

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  Migrační potenciál bude snížen při realizaci trouby DN 1000. 

Hlavní překážkou však bude navržená šachta. Při zachování 

původního navrženého řešení z roku 2013, kdy byl navržen 

rámový propustek světlé šířky 1,9 m a volné výšky 1,4 (index 

otevřenosti 0,2) by byl migrační potenciál zachován ve stávajícím 

stavu. Migraci zde zhoršuje prudký svah, kdy úpatí skal sahá až 

k železničnímu tělesu. 

  

Obr.č. 68 Mostní objekt v km 32,458 

SO 12-38-16 Propustek v km 33,027 

Předmětem tohoto objektu je projekt drobné sanace. Propustek byl dokončen jako novostavba 

v roce 2006, jako kompletní náhrada za původní nevyhovující konstrukci. Jedná se o 

železobetonový uzavřený rám. Provedena bude drobná reprofilace a sanace rámové konstrukce 

a říms. Pročištěno bude koryto. 

Propustek je situován v těsné blízkosti železničního přejezdu. Převádí občasnou vodoteč 

přitékající z místní části Koda. Zčásti je tok vydlážděn. Po několika desítkách cm ústí do 

dalšího propustku pod místní komunikací a pokračuje do zahrady. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 2 m 
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volná výška    cca 0,5 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška    1,3 m 

Index otevřenosti:  0,24 

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci – spíše potenciální 

Migrační potenciál:  zůstane zachován, spíše nevyhovující 

  

Obr.č. 69 Mostní objekt v km 33,027 

SO 13-38-11 Propustek v km 33,835 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 33,835. 

Přestavba spočívá v kompletní demolici nevyhovující stávající klenbové konstrukce a výstavbě 

nového železobetonového rámu. Navržen je kolmý monolitický železobetonový uzavřený rám 

s rovnoběžnými a šikmými křídly. 

Propustek převádí dešťové vody, přiléhá těsně ke skalní stěně, na vtokové části není vhodný 

přístup pro migrace, v současném stavu zde vznikly přístupové kužely ze sesypaného 

štěrkového lože. Přilehlé stěny jsou obrostlé břečťanem obecným. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 1,9 m 

volná výška    cca 1,7 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška   2,5 m 

Index otevřenosti:  0,27 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  zůstane zachován na obdobné úrovni 
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Obr.č. 70 Mostní objekt v km 33,835 

SO 13-38-12 Propustek v km 34,010 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 34,010. 

Stávající konstrukce je tvořena kamennou klenbou z hrubého řádkového zdiva. Spodní stavba 

je tvořena z lomového kamene. Přestavba spočívá v náhradě nevyhovující nosné konstrukce 

železobetonovým rámem. 

V rámci projednání se zástupci správy CHKO Český kras dne 28. 8. 2013 bylo 

dohodnuto, že propustek bude rámový. Stejný požadavek uplatnili zástupci správy 

CHKO Český kras také při jednání dne 17. 6. 2020. 

Vtoková strana navazuje na prudký svah rokle. Propustek je poměrně dlouhý, tmavý, zčásti 

zanesený. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 1,2 m 

volná výška    cca 1,2 m 

Nový stav  

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,4 m 

Index otevřenosti:  0,11 rám  

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  Dojde k mírnému zlepšení stavu.  

Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kdy byla 

navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě s projektantem ke 

změně řešení. V dokumentaci pro stavební povolení je počítáno 
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s rámovým propustkem. Migrační potenciál tak zůstane na 

obdobné úrovni. 

  

 Obr.č. 71 Mostní objekt v km 34,010 

SO 13-38-13 Propustek v km 34,298 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 34,298. 

Stávající konstrukce je tvořena kamennou klenbou v nevyhovujícím stavebně technickém 

stavu. Navržena je přestavba, která  spočívá v náhradě nevyhovující nosné konstrukce 

železobetonovým rámem. Na vtokové straně bude zakončen spadišťovou šachtou, do které jsou 

zaústěny drážní trativody a dopojena bude kanalizace DN 500 z přilehlého areálu lomu. Šachta 

musí být zabezpečena proti pádu živočichů. 

 Jedná se o propustek vedoucí z činného lomu, z hlediska migrací nemá v současnosti vzhledem 

ke svému „zaslepení“ význam. Nicméně ze strany projektanta bylo nově (červen 2020) 

navrženo řešení rámovým propustkem. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 2,0 m 

volná výška    cca 2,5 m 

Nový stav   

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,2 m 

Index otevřenosti:  0,1 rám  

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  V současnosti bez významu, neboť propustek není volně 

průchozí. Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, 

kdy byla navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě 

s projektantem ke změně řešení. V dokumentaci pro stavební 

povolení je počítáno s rámovým propustkem. Mostní objekt tak 

bude připraven pro období ukončení těžby a rekultivace lomu. 
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 Obr.č. 72 Mostní objekt v km 34,298 

SO 14-38-11 Propustek v km 34,565 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 34,565. 

Stávající konstrukce bude nahrazena železobetonovými troubami DN 1000. Propustek převádí 

vodu z drážních trativodů a přilehlých skla do Berounky. 

Stávající mostní konstrukce: nedohledána 

Nový stav:   trouba DN 1000 

Index otevřenosti:  - 

Využívání:   - 

Migrační potenciál:  bez potenciálu, na vstupu nutná šachta výšky 3,0 m 

SO 14-38-12 Propustek v km 34,747 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 34,747. 

Přestavba spočívá v náhradě nevyhovující nosné konstrukce železobetonovým rámem. 

Propustek převádí vodu z drážních trativodů a přilehlých skal do Berounky. Ke vtokové straně 

vede prudká rokle. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 3 m 

volná výška    cca 2 m 

Nový stav:    

světlá šířka    1,2 m 

volná výška    2,8 m 

Index otevřenosti:  0,12 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  dojde k mírnému snížení světlosti, potenciál bude obdobný 
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Obr.č. 73 Mostní objekt v km 34,747 

SO 14-38-13 Propustek v km 35,225 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 35,225. 

Stávající konstrukce je tvořena kamennými deskami. Navrženo je nahrazení železobetonovými 

troubami DN 1000. 

Na vtokové straně stávajícího propustku je vytvořena menší šachta, díky které není vhodný zde 

není vytvořen přístup pro migrační využití. Propustek je téměř zcela zasypán. Spojuje strmé 

svahy a nivu Berounky. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 1 m 

volná výška    cca 0,5 m 

Nový stav:   trouba DN 1000 

Index otevřenosti:  0,06 

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  obdobný jako v současnosti, v závislosti na řešení vtokové 

šachty 
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 Obr.č. 74 Mostní objekt v km 35,225 

SO 14-38-14 Propustek v km 35,645 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 36,645. 

Stávající konstrukce je tvořena kamennou klenbou. Přestavba spočívá v náhradě nevyhovující 

nosné konstrukce železobetonovým rámem. 

V rámci projednání se zástupci správy CHKO Český kras dne 28. 8. 2013 bylo 

dohodnuto, že propustek bude rámový. Stejný požadavek uplatnili zástupci správy 

CHKO Český kras také při jednání dne 17. 6. 2020. 

Propustek propojuje skalní svahy a nivu Berounky. V současnosti je zejména na vtokové straně 

zčásti zanesen. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    1,8 m 

volná výška    1,1-1,5 m 

Nový stav:   

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,2 m 

Index otevřenosti:  0,11 rám  

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kdy byla 

navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě s projektantem ke 

změně řešení. V dokumentaci pro stavební povolení je počítáno 

s rámovým propustkem. Migrační potenciál tak zůstane na 

obdobné úrovni. 
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Obr.č. 75 Mostní objekt v km 35,645 

SO 14-38-15 Propustek v km 36,409 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 36,409. 

Stávající konstrukce je tvořena kamennými deskami. Stávající propustek spojuje svahy s nivou 

Berounky, v současné době je značně zanesen. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 0,5 m 

volná výška    cca 0,5 m 

Nový stav:    

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,4 m 

Index otevřenosti:  0,1 

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  Oproti současnému stavu dojde k mírnému zlepšení. 

Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kdy byla 

navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě s projektantem ke 

změně řešení. V dokumentaci pro stavební povolení je počítáno 

s rámovým propustkem. 
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 Obr.č. 76 Mostní objekt v km 36,409 

SO 14-38-16 Propustek v km 36,539 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 36,539. 

Stávající konstrukce je tvořena kombinací kamenných desek a zabetonovaných kolejnic. 

Přestavba spočívá v náhradě nevyhovující nosné konstrukce železobetonovým rámem. 

Stávající propustek spojuje skalní svahy s nivou Berounky. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 0,7 m 

volná výška    cca 1,2 m 

Nový stav:    

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,2 m 

Index otevřenosti:  0,11 

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál: Při realizaci rámového propustku dojde ke zlepšení oproti aktuálnímu 

stavu. Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kdy byla 

navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě s projektantem ke změně 

řešení. V dokumentaci pro stavební povolení je počítáno s rámovým 

propustkem. 
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 Obr.č. 77 Mostní objekt v km 36,539 

SO 14-38-17 Propustek v km 36,734 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 36,734. 

Přestavba spočívá v náhradě nevyhovující nosné konstrukce železobetonovým rámem. 

Propustek převádí vodu z prudkých svahů do nivy Berounky. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    cca 1,7 m 

volná výška    cca 2 m 

Nový stav:    

světlá šířka    2,0 m 

volná výška    2,5 m 

Index otevřenosti:  0,25 

Využívání:   savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  dojde k mírnému zvětšení světlosti, potenciál bude obdobný 
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Obr.č. 78 Mostní objekt v km 36,734 

SO 14-38-18 Propustek v km 36,950 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 36,950. 

Stávající konstrukce je tvořena ze třech částí oddělených od sebe svislými pracovními spárami. 

Nejstarší část uprostřed je překryta klenbou z kamenného zdiva, obě krajní pak kamennými 

deskami. Přestavba spočívá v náhradě nevyhovující nosné konstrukce železobetonovým 

rámem. 

V rámci projednání se zástupci správy CHKO Český kras dne 28. 8. 2013 bylo 

dohodnuto, že propustek bude rámový. Stejný požadavek uplatnili zástupci správy 

CHKO Český kras také při jednání dne 17. 6. 2020. 

Propustek propojuje skalní svahy a nivu Berounky. 

Stávající mostní konstrukce:  

světlá šířka    0,9 m 

volná výška    1,8 m 

Nový stav:    

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,4 m 

Index otevřenosti:  0,12 rám  

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  Oproti současnému stavu dojde k mírnému zlepšení. 

Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kdy byla 

navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě s projektantem ke 

změně řešení. V dokumentaci pro stavební povolení je počítáno 

s rámovým propustkem. 
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SO 14-38-19 Propustek v km 37,276 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 37,276. 

Propustek bude tvořen prefabrikovanými rámy. Přibetonovány k němu budou železobetonová 

křídla a římsy. Do propustku bude ústit traťový příkop a kaskáda z lomového kamene, která 

bude sloužit k nátoku vody z občasné vodoteče a současně k pohodlnému přístupu do 

propustku. 

Propustek propojuje okolní svahy a nivu Berounky. 

Návrh:    světlá šířka 2,0 m 

    volná výška 2,0 m 

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  pročištěním propustku dojde ke zlepšení 

 

Obr.č. 79 Mostní objekt v km 37,276 

SO 14-38-20 Propustek v km 37,551 

Předmětem tohoto objektu je přestavba stávajícího železničního propustku v km 37,551. 

Stávající konstrukce je tvořena betonovými troubami DN 1000 z roku 1965. Přestavba spočívá 

v náhradě nevyhovující nosné konstrukce železobetonovým rámem. 

V rámci projednání se zástupci správy CHKO Český kras dne 28. 8. 2013 bylo 

dohodnuto, že propustek bude rámový. Stejný požadavek uplatnili zástupci správy 

CHKO Český kras také při jednání dne 17. 6. 2020. 

Propustek propojuje okolní svahy a nivu Berounky. 

Stávající mostní konstrukce: DN  1000 

Návrh: 

světlá šířka    1,4 m 

volná výška    1,2 m 

Index otevřenosti:  0,11  

Využívání:   obojživelníci, plazi, drobní savci 
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Migrační potenciál:  Oproti současnému stavu dojde ke zlepšení. 

Oproti návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kdy byla 

navržena trouba DN 1000, došlo po dohodě s projektantem ke 

změně řešení. V dokumentaci pro stavební povolení je počítáno 

s rámovým propustkem. 

 

Obr.č. 80 Mostní objekt v km 37,551 

Návrh nového propustku v km 34,142 

V rámci projednání se zástupci správy CHKO Český kras dne 28. 8. 2013 bylo 

dohodnuto, že dojde k realizaci nového mostního objektu, který bude situován v těsné 

blízkosti stávajícího činného lomu a bude připraven pro období rekultivace lomu. Stejný 

požadavek uplatnili zástupci správy CHKO Český kras také při jednání dne 17. 6. 2020. 

Navržen byl rámový propustek, díky kterému bude umožněna migrace živočichů mezi dnem 

lomové jámy a řekou Berounkou. 

Stávající situace:   

Původní návrh:   

světlá šířka    3 m 

volná výška    1,4 m 

Nový stav:   

světlá šířka    3 m 

volná výška    1,4 m 

Index otevřenosti:  0,31 

Využívání:   středně velcí savci, obojživelníci, plazi, drobní savci 

Migrační potenciál:  dojde ke zlepšení stavu 
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V rámci zpracování projektové dokumentace došlo v několika případech k návrhu změny řešení 

z rámových propustků na trubní oproti stavu projednanému se zástupci správy CHKO Český 

kras. V případě, že dojde k opětovnému nahrazení propustky rámovými (propustky v km 

32,458; 34,010; 35,645; 36,950; 37,276 a 37,551) a vybudování nového migračního objektu 

v km 34,142, bude migrační propustnost území zachována či dojde k jejímu zlepšení. 

V několika případech jsou navrženy propustky trubní (km 34,565; 35,225), kdy jejich realizace 

migrační prostupnost příliš nezmění. 

Většina mostních objektů bude odpovídat potřebám savců střední velikosti (např. liška, kuny 

apod.), drobným savcům a zástupcům obojživelníků a plazů. 

Obecně je vhodné, aby v trvale protékaných objektech byly vytvořeny migrační bermy. Toto se 

týká zejména mostu v km 32,801, kde je v současnosti vytvořena středová kyneta, a mostu 

v km 36,114, kde z Tetínské rokle vytéká občasný vodní tok. 

Ačkoliv jsou navrženy rámové propustky, tedy propustky s pevným dnem, lze očekávat 

postupné zanášení jednotlivých objektů tak, jako tomu bylo v současnosti. 

Při dodržení navržených změn lze ovlivnění migrační prostupnosti území považovat za 

akceptovatelné. 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

V rámci posuzovaného území byl zjištěn výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin i 

živočichů. Vyhodnocení vlivů modernizace železnice a sanace skalních svahů na tyto druhy je 

uvedeno v následující tabulce. 

Tab.č. 83 Vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na zvláště chráněné druhy (O – druh ohrožený, SO – 

druh silně ohrožený, KO – druh kriticky ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění) 

Druh 

Kategorie 

ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

lomikámen trsnatý, 

Saxifraga rosacea 
SO 

Na lokalitě 4 se vyskytuje mimo 

navržené plochy sanací. 

Na lokalitě 5 se vyskytuje pouze 

sporadicky, a to jak na plochách 

ovlivněných sanacemi, tak mimo ně. 

Na lokalitě 10 se vyskytuje 

roztroušeně, v rámci ponechání ploch 

bez zásahu bude zachována většina 

populace (cca 80 %). 

Na lokalitě 11 dojde k odstranění 

téměř celé populace. 

Na lokalitě 12 zůstane zachováno cca 

60 % populace. 

Na lokalitě 13 zůstane zachováno cca 

80 %, ovšem tato populace bude 

překryta sítí. 

Na lokalitě 14 zůstane zachováno cca 

50 % populace, většina bude překryta 

sítí. 

Na lokalitě 15 zůstane zachováno cca 

30 % populace. 

- téměř celá 

populace 

rostoucí na 

skalách podél 

železnice 

(sanace skal) 

 

- zachování 

jádrových 

lokalit (od 30 do 

90 % populace) 

 

- populace na 

Tetínských 

skalách bude 

zachována z cca 

50 % 

Ano 

- poškození jedinců, 

omezení vývoje, 

zábor stanoviště, 

záchranné transfery 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                231 

 

Druh 

Kategorie 

ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

Na lokalitě 16 zůstane zachováno 50 

% populace. 

Na lokalitě 17 zůstane zachováno 45 

% populace. 

Na lokalitě 18 zůstane zachováno 53 

% populace. 

Během realizace sanací bude nutné 

zajistit ochranu populací lomikamene, 

který zůstane ponechán. 

Z tohoto důvodu musí být tyto porosty 

ochráněny dočasnou konstrukcí (např. 

překrytí výskytu gumovými pásy 

fixovanými do skalní stěny po dobu 

prací, maximálně pak po dobu dvou 

týdnů, pásy budou podepřeny 

dřevěnými latěmi, aby nedoléhaly na 

rostliny zcela). Činnost bude situována 

do podzimních měsíců, aby 

nedocházelo k přehřívání rostlin. 

V dalších místech dojde k realizaci 

jednotlivých opatření, zejména 

k položení ochranné sítě. V 

navržených místech položení 

ocelových ochranných sítí s výskytem 

lomikamene trsnatého nebudou tyto 

trsy odstraněny. Následně tyto porosty 

mohou být ovlivněny změnou režimu 

ukládání biomasy. Použití sítí 

kopírujících těsně povrch skal toto 

ovlivnění snižuje. 

V několika málo případech může dojít 

k přímému střetu níže rostoucích 

jedinců s rekonstrukcí patek stožárů 

trakčního vedení. V těchto případech 

lze navrhnout záchranný transfer na 

okrajové části lokality. 

lomikámen 

vždyživý, 

Saxifraga 

paniculata 

SO 

Na lokalitě 4 se vyskytuje velmi 

hojně, a to jak na plochách 

s navrženými sanacemi, tak mimo ně. 

Vzhledem k navrženému selektivnímu 

čištění zde zůstane zachována většina 

rostlin. 

Na lokalitě 5 se vyskytuje hojně. 

V plochách ochrany bude zachováno 

cca 20 % populace. 

Na lokalitě 6 bude cca 60% populace 

zachováno a zakryto sítí, několik 

rozsáhlejších trsů bude ponecháno bez 

jakýchkoliv zásahů. 

- téměř celá 

populace 

rostoucí na 

skalách podél 

železnice 

(sanace skal) 

 

- zachování 

jádrových 

lokalit (od 9 do 

90 % populace) 

 

- na lokální 

Ano 

- poškození jedinců, 

omezení vývoje, 

zábor stanoviště, 

záchranné transfery 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

Na lokalitě 11 dojde k odstranění 

téměř celé populace. 

Na lokalitě 14 bude ponecháno cca 60 

% populace. 

Na lokalitě 15 bude ponecháno cca 45 

% populace. 

Na lokalitě 16 bude ponecháno 24 % 

populace. 

Na lokalitě 17 bude ponecháno 17 % 

populace. 

Na lokalitě 18 bude ponecháno 9 % 

populace. 

Ochranná opatření rostlin na plochách 

ponechaných bez zásahu budou 

shodná jako v případě lomikamene 

trsnatého. 

V případě rostlin rostoucích v těsné 

blízkosti kolejiště na lokalitách 4 a 6 

lze uvažovat o záchranném transferu. 

úrovni bude 

populace 

částečně 

zachována 

 

- na regionální 

úrovni nedojde 

k významnému 

ovlivnění, druh 

se vyskytuje i na 

dalších 

lokalitách 

lomikámen 

trojprstý, 

Saxifraga 

tridactylites 

SO 

Dojde k přímému dotčení části 

populace, vč. rostlin, které vytváří 

bohaté populace v těsné blízkosti 

drážního tělesa a v kolejišti. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jarní efemeroid 

s bohatou zásobou semen, lze 

očekávat postupné šíření tohoto druhu 

po ukončení prací. 

tisíce až 

desetitisíce 

Ano 

- zábor stanoviště, 

poškození jedinců 

včelník rakouský, 

Dracocephalum 

austriacum 

KO 

Výskyt na lokalitě 4 bude zřetelně 

vyznačen a ochráněn před sešlapem či 

jiným poškozením. Do jeho biotopu 

nebude zasahováno. 

- Ne 

hvozdík sivý, 

Dianthus 

gratianopolitanus 

SO 

Na lokalitě 4 se vyskytuje poměrně 

často, a to jak na plochách 

s navrženými sanacemi, tak mimo ně. 

Vzhledem k navrženému selektivnímu 

čištění zde zůstane zachována většina 

rostlin. 

Na lokalitě 5 zůstane zachováno cca 

10 % populace. 

Na lokalitě 6 se hvozdík vyskytuje 

spíše sporadicky ve vazbě na západní 

skalní masív. Populace bude 

zachována z cca 50 %. 

Na lokalitě 11 dojde k odstranění 

téměř celé populace. 

Na lokalitách 14 a 15 roste spíše 

- téměř celá 

populace 

rostoucí na 

skalách podél 

železnice 

(sanace skal) 

 

- zachování 

jádrových 

lokalit (od 10 do 

62 % populace) 

 

- na lokální 

úrovni bude 

populace 

Ano 

- poškození jedinců, 

omezení vývoje, 

zábor stanoviště, 

záchranné transfery 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

sporadicky. 

Na lokalitě 16 bude zachováno 62 % 

populace. 

Na lokalitě 17 bude zachováno 50 % 

populace. 

Na lokalitě 18 bude zachováno 34 % 

populace. 

Ochranná opatření rostlin na plochách 

ponechaných bez zásahu budou 

shodná jako v případě lomikamene 

trsnatého. 

částečně 

zachována 

 

- na regionální 

úrovni nedojde 

k významnému 

ovlivnění, druh 

se vyskytuje i na 

dalších 

lokalitách 

kruštík 

tmavočervený, 

Epipactis 

atrorubens 

O 

Ovlivněno bude několik jedinců 

rostoucích v okolí km 32,6. 

Roztroušený výskyt je znám i z okolí. 

Ovlivněna bude část lokální populace. 

jedinci 

Ano 

- zábor biotopu, 

poškození jedinců 

devaterník šedý, 

Helianthemum 

canum 

SO 

Ovlivněny budou rostliny ve střetů 

s navrženými sanacemi skal. 

Ovlivněna bude část lokální populace. 

jedinci 

Ano 

- zábor biotopu, 

poškození jedinců 

lilie zlatohlavá, 

Lilium martagon 
O 

Dojde ke střetu několika jedinců na 

lokalitách 6 a 11 s navrženými 

sanacemi. 

Ovlivněna bude pouze část lokální 

populace. 

jedinci 

Ano 

- zábor biotopu, 

poškození jedinců 

třemdava bílá, 

Dictammus albus 
O 

Pravděpodobně dojde k odstranění 

několika jedinců v souvislosti 

s odstraněním vegetace na skalních 

výchozech. 

Ovlivněna bude pouze část lokální 

populace. 

jedinci 

Ano 

- zábor biotopu, 

poškození jedinců 

tařice skalní, 

Aurinia saxatilis 
O 

Dojde k odstranění několika jedinců 

v souvislosti s odstraněním vegetace 

na skalních výchozech. 

Několik trsů až 

nižší desítky 

trsů 

Ano 

- zábor biotopu, 

poškození jedinců 

dřín jarní, 

Cornus mas 
O 

Dojde k odstranění několika jedinců 

v souvislosti s odstraněním vegetace 

na skalních výchozech. 

jedinci 

Ano 

- poškození 

biotopu, poškození 

jedinců 

chrpa chlumní, 

Centaurea triumfetti 
O 

Pravděpodobně dojde k odstranění 

několika jedinců v souvislosti 

s odstraněním vegetace na skalních 

výchozech. 

jedinci 

Ano 

- poškození 

biotopu, poškození 

jedinců 

koniklec luční, 

Pulsatilla pratensis 
SO 

Pravděpodobně dojde k odstranění 

několika jedinců v souvislosti 

s odstraněním vegetace na skalních 

jedinci 
Ano 

- poškození 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

výchozech. biotopu, poškození 

jedinců 

kavyl Ivanův, 

Stipa pennata 
O 

Pravděpodobně dojde k odstranění 

několika jedinců v souvislosti 

s odstraněním vegetace na skalních 

výchozech. 

desítky rostlin 

Ano 

- poškození 

biotopu, poškození 

jedinců 

čmeláci, 

Bombus sp. 
O 

V období výstavby snížení potravní 

nabídky. Přímé ovlivnění hnízdních 

kolonií ve vazbě na drážní pozemky. 

Vyloučit nelze ani likvidaci 

jednotlivých hnízd. Vliv bude 

dočasný, po období výstavby. 

odhadem 

desítky 

Ano 

- zásah do 

potravního a 

hnízdního biotopu, 

zábor biotopu, 

poškození 

vývojových stádií 

zlatohlávek tmavý, 

Oxythyrea funesta 
O 

V území roztroušeně se vyskytující 

druh. Během výstavby dojde 

k odstranění části vegetace, ovlivnění 

jeho populací neočekáváme.  

- Ne 

otakárek ovocný, 

Iphicilides 

podalarius 

O 

Udáván z okolí. Ke sběru nektaru 

využívá dvouděložné byliny, vázán na 

zástupce miříkovitých. Ovlivnění jeho 

populací v souvislosti se stavbou 

neočekáváme. 

jednotky 

Ano 

- rušení, ovlivnění 

živných rostlin 

otakárek fenyklový, 

Papilio machaon 
O 

Udáván z okolí. Ke sběru nektaru 

využívá dvouděložné byliny, vázán na 

zástupce miříkovitých. Ovlivnění jeho 

populací v souvislosti se stavbou 

neočekáváme. 

jednotky 

Ano 

- rušení, ovlivnění 

živných rostlin 

skokan skřehotavý, 

Pelophylax 

ridibundus 

KO 

Stovky jedinců vázány na tok 

Berounky, několik jedinců v rybníce 

Louže. K ovlivnění skokana 

skřehotavého nedojde, neboť v rámci 

záměru nebude zasahováno do lokalit 

výskytu. 

- Ne 

skokan štíhlý, Rana 

dalmatina  
SO 

Do tůní v nivě Berounky, odkud je 

popisován, zasahováno nebude. 
- Ne 

ropucha obecná, 

Bufo bufo 
O 

V zájmovém území se ropuchy obecné 

mohou vyskytovat v období migrací, 

kdy existuje riziko střetů se staveništní 

dopravou. Doporučit lze pravidelnou 

kontrolu stavby (ekodozor), v případě 

střetů se staveništní dopravou provádět 

záchranné transfery, resp. vybudovat 

dočasné bariéry či návodné pásy. 

Nicméně kolizní místa nejsou z území 

desítky 

Ano 

- rušení, záchranné 

transfery 
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Druh 

Kategorie 

ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

uváděna, riziko střetů je nízké. 

ropucha zelená, 

Bufotes viridis 
SO 

Výskyt uváděn z okolí Srbska a 

Karlštejna. Riziko existuje při střetu se 

staveništní dopravou. Doporučení 

stejné jako v případě ropuchy obecné. 

Nicméně kolizní místa nejsou z území 

uváděna, riziko střetů je nízké. 

jednotky – nižší 

desítky 

Ano 

- rušení, záchranné 

transfery 

čolek obecný, 

Lissotriton vulgaris 
SO 

Výskyt v době rozmnožování mimo 

území dotčené stavbou. Ovlivnění 

nelze vyloučit při zimování ve vazbě 

na skalní svahy. 

jednotky – nižší 

desítky 

Ano 

- zásah do biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 

mlok skvrnitý, 

Salamandra 

salamandra 

SO 

Populace mloka skvrnitého mohou být 

ovlivněny v souvislosti s pracemi na 

propustcích přes drobné vodní toky, 

které mloci využívají k rozmnožování, 

např. v okolí Korna. Mloci využívají 

také úkryty ve štěrbinách apod., které 

budou ovlivněny v souvislosti 

s realizací sanací skalních svahů. 

jednotky – nižší 

desítky 

Ano 

- zásah do biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 

ještěrka obecná, 

Lacerta agilis 
SO 

Ovlivněny budou populace využívající 

úkrytů v železničních stanicích a 

skalnatých svahů s realizacemi sanací. 

Ve všech případech na území navazují 

vhodné biotopy, které mohou tito 

jedinci osídlit. 

jednotky až 

nižší desítky 

Ano 

- zásah do biotopu, 

zábor biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 

slepýš křehký, 

Anguis fragilis 
SO 

Ovlivněna bude část populace 

využívající okraje železnice, části 

skalních svahů s navrženými 

sanacemi, očekávat lze jejich přesun 

k navazujícím vhodným biotopům. 

jedinci 

Ano 

- zásah do biotopu, 

zábor biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 

užovka obojková, 

Natrix natrix 
O 

Užovka obojková může být ovlivněna 

v souvislosti s realizací mostních 

objektů přes vodní toky, které využívá 

k migracím. K zimování využívá 

různých úkrytů, vč. štěrkového lože. 

Negativně ovlivněni tedy mohou být 

sanací štěrkového lože jedinci, kteří jej 

využívají jako úkryt, resp. k zimování. 

jedinci 

Ano 

- zásah do biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 

užovka podplamatá, 

Natrix tessellata 
KO 

Ke střetům může dojít během 

realizace sanací skalních svahů, kde 

užovky mohou využívat štěrbiny a 

další úkryty k zimování. 

jedinci 

Ano 

- zásah do biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 
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Druh 
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ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

užovka hladká, 

Coronella austriaca 
SO 

Ke střetům může dojít během 

realizace sanací skalních svahů, kde 

užovky využívají, vč. zimování. 

jedinci 

Ano 

- zásah do biotopu, 

rušení, poškození 

vývojových stádií 

čáp černý, 

Ciconia nigra 
SO V blízkosti záměru nehnízdí. - Ne 

čírka obecná, 

Anas crecca 
O 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

hohol severní, 

Bucephala clangula 
SO 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

holub doupňák, 

Columba oenas 
SO 

Během stavebních činností může být 

tento druh rušen při hnízdění. 
jednotky párů 

Ano 

- rušení 

kavka obecná, 

Corvus monedula 
SO 

Během stavebních činností může být 

tento druh rušen. 
- 

Ano 

- rušení 

krahujec obecný, 

Accipiter nisus 
SO 

Stavební činnost v území může 

způsobit rušení. Záměr vyvolá také 

kácení dřevin, které může krahujec 

využívat. Toto ovlivnění však bude 

minimální. 

jednotky párů 

Ano 

- rušení, zábor 

biotopu 

ledňáček říční, 

Alcedo atthis 
SO 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

morčák velký, 

Mergus merganser 
KO 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

potápka malá, 

Tachybaptus 

ruficollis 

O 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

potápka roháč, 

Podiceps cristatus 
O 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

rorýs obecný, Apus 

apus 
O 

Stavební činnost v území může 

způsobit rušení. Toto ovlivnění však 

bude minimální. 

jednotky až 

desítky jedinců 

Ano 

- rušení 

slavík obecný, 

Luscinia 
O 

Ovlivněn bude v souvislosti s kácením 

dřevin, které využívá ke hnízdění. 
jednotky párů 

Ano 

- zásah do biotopu, 
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Druh 
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ochrany Popis ovlivnění 

Odhad počtu 

ovlivněných 

jedinců 

Výjimka dle § 56 

zákona č. 114/1992 

Sb. 

megarhynchos zábor biotopu, 

rušení 

strakapoud 

prostřední, 

Dendrocopos 

medius 

O 

Stavební činnost v území může 

způsobit rušení. Toto ovlivnění však 

bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

vlaštovka obecná, 

Hirundo rustica 
O Bez ovlivnění. - Ne 

volavka bílá, 

Ardea alba 
SO 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

jednotky párů 
Ano 

- rušení 

veverka obecná, 

Sciurus vulgaris 
O 

Ovlivněna bude v souvislosti 

s kácením dřevin, jež představují její 

biotop. 

jedinci 

Ano 

- zásah do biotopu, 

zábor biotopu, 

rušení 

bobr evropský, 

Castor fiber 
SO 

Stavební činnost v blízkosti vodního 

toku může způsobit rušení. Toto 

ovlivnění však bude minimální. 

- 
Ano 

- rušení 

netopýr vousatý, 

Myotis mystacinus 
SO 

K úkrytům využívá skalní pukliny. 

Ovlivněn může být v souvislosti se 

sanacemi skal. 

jedinci 

Ano 

- zábor biotopu, 

rušení 

Návrh technického řešení  

Rozsah sanací skal byl projednán se zástupci správy CHKO Český kras 10. 7. 2018 a 7. 8. 

2018. 

- U lokalit 4, 16, 17 a 18 bylo navržené řešení upraveno. Vytipovány byly zakresleny a 

doplněny jádrové lokality výskytu chráněných rostlin, které nebudou čištěny úplně. 

Následně byly procentuálně kvantifikovány rozlohy cílových druhů (lomikámen trsnatý, 

l. vždyživý, hvozdík sivý). 

- Na vybraných lokalitách 5–11, 13 a 13a a 19 došlo k úpravám technického řešení (posun 

dolního okraje čištění, změna chráněných ploch ve prospěch lomikamene). 

- Zdůrazněna byla potřeba kvalifikovaného biologického dozoru. 

- Navržen byl způsob ochrany cílových ZCHD. 

Zástupci správy CHKO Český kras konstatovali, že s výsledným procentuálním zastoupením 

ochráněných rostlin souhlasí a návrh technického řešení je odsouhlasen. 

Mapové výstupy schůzky ze 7. 8. 2018 jsou pro zpracovatele projektové dokumentace závazné. 

Podpora skalních stanovišť a cílových zvláště chráněných druhů  

Pro podporu cílových druhů a vegetace skalních stanovišť, vč. pěchavových trávníků a skalní 

vegetace s kostřavou sivou lze navrhnout následující opatření: 
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1) Během provádění sanačních opatření doporučujeme provést záchranné transfery 

vybraných trsů lomikamene trsnatého a vždyživého vždy v rámci dané lokality. 

2) Před začátkem sanačních opatření, po dozrání semen jednotlivých cílových druhů 

(lomikámen trsnatý – lokality 10-18, l. vždyživý – lokality 5, 6, 11, 14-18, hvozdík sivý 

– lokality 5, 11, 16-18) zajistit sběr semen na jednotlivých lokalitách a ve spolupráci se 

zástupci správy CHKO Český kras vybrat náhradní lokality výsevu (např. Tomáškův 

lom, pozemek parc. č. 425/1 v k. ú. Poučník, ČR, AOPK ČR). Cílové druhy dozrávají 

v průběhu května až srpna. 

3) Po dobu 15-ti let provádět vyřezávání náletových dřevin v místech zarůstající vegetace 

pěchavových trávníků v rozsahu cca 5 ha ročně. Jedná se o prudké svahy s nutností 

horolezeckých postupů, např. boční rokle Tetínských skal či hřebínky skal 

Vanovických. Uvažovat lze také o dalších lokalitách ve správě CHKO Český kras, např. 

v okolí Svatého Jana pod Skalou či na levém břehu Berounky. Realizace bude 

uskutečněna po každoroční domluvě s pracovníky správy CHKO Český kras na 

vybraných lokalitách (např. pozemky parc. č. 425/1 a 1127/2 v k. ú. Poučník; parc. č. 

425/12, 335/2 v k. ú. Korno, vlastník ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu - 

AOPK ČR, pozemek parc. č. 287/31 v k. ú. Tetín u Berouna, vlastnické právo – Obec 

Tetín). Mezi jednotlivými lety se v závislosti na průběhu počasí apod. mohou rozsahy 

ploch lišit. Maximální rozloha ploch s odstraněním křovin a náletů by během 15-ti let 

neměla přesáhnout 75 ha. Rozsah a výběr lokality bude každoročně upřesněn zástupci 

správy CHKO Český kras. 

Návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu 

1. Pro fázi výstavby bude stanovena odborně způsobilá osoba (biologický dozor). Tato 

osoba bude po celou dobu výstavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění, bude kontrolovat dodržování požadavků zejména v 

rizikových úsecích z hlediska vegetace (lokality se sanacemi skalních svahů, NPR Koda, 

EVL Koda, Vanovické skály, PR Tetínské skály). Pravidelně bude konzultovat práce se 

zástupci správy CHKO Český Kras. Operativně bude přijímat opatření pro odvrácení 

nebezpečí zranění nebo usmrcení zvláště chráněných druhů obratlovců. 

2. Při realizaci stavebních objektů, které zahrnují sanace skalních svahů, bude přítomný 

stálý biologický dozor, který bude pomocí horolezeckých technik kontrolovat dodržování 

podmínek a spolupracovat na stanovení ochrany zvláště chráněných druhů rostlin. 

3. Před realizací sanace skalních svahů proběhne místní šetření za účasti biologického 

dozoru, realizační firmy a zástupce AOPK ČR, Správy CHKO Český kras, kde budou 

stanoveny konkrétní podmínky kotvení a pohybu pracovníků. 

4. Trsy lomikamene trsnatého, lomikamene vždyživého a hvozdíku sivého budou po dobu 

realizace chráněny dočasnou konstrukcí, např. dřevěným bedněním nebo budou překryty 

gumovými pásy fixovanými do skalní stěny po dobu prací, maximálně však po dobu 

dvou týdnů. Podepřeny budou např. dřevěnými latěmi, aby kryt nedoléhal zcela na 

rostliny. Práce v těchto místech budou probíhat v podzimních měsících. 

5. Před zahájením sanací skalních svahů v lokalitě 4 budou zřetelně označeny a ochráněny 

jedinci včelníku rakouského. Před sešlapem a dalšími negativními vlivy bude ochráněno i 

jejich okolí. 

6. Na lokalitě 4 bude očištěna skalní stěna od volných kamenů a dalšího materiálu. Bez 

poškození zůstane většina drnů a travních porostů. 
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7. Na lokalitě 5, 6, 8-18 budou ponechány plochy úplné ochrany s výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin, na kterých se dohodli během jednání pracovníci správy CHKO 

Český kras a zpracovatelé projektové dokumentace. 

8. Vzhledem k umístění pevné zábrany na lokalitách 15 a 18 zvážit posun čištění skalní 

stěny až do vyšších partií. 

9. Začít sledovat vývoj populací zvláště chráněných druhů rostlin a vegetace v místech 

jejich překrytí ocelovou dvouzákrutovou sítí (lokalita 6) po dobu alespoň 15 let. 

10. Provést transfer trsů lomikamene vždyživého na lokalitách 4 a 6 rostoucích v těsné 

blízkosti štěrkového lože do navazujících a nezasažených částí v rámci lokality. Cílová 

místa budou konzultována se zástupci správy CHKO Český kras. 

11. Provést transfer trsů lomikamene trsnatého z patky stávajícího stožáru na lokalitě 14 do 

navazujících částí lokality nezasažených stavbou. Cílová místa budou konzultována se 

zástupci správy CHKO Český kras. 

12. Při odstraňování dřevin nesmí být dřeviny štěpkovány a ukládány na místě. Zajištěn bude 

odvoz vytěžených dřevin. 

13. Vybrané vzrostlé dřeviny (topoly) ponechat na místě samovolnému rozpadu. 

14. Kácení dřevin provádět mimo vegetační období. Kácet lze od začátku listopadu do konce 

března. 

15. Při realizaci mostních objektů minimalizovat pohyb stavební techniky v korytě toků. 

Technický stav stavební techniky musí být v perfektním stavu, nepoužívaná technika 

bude podložena záchytnými vanami. Doplňování provozních kapalin nebude prováděno v 

blízkosti vodních toků. 

16. Propustky v km 32,458; 34,010; 35,645; 36,950; 37,276 a 37,551 vybudovat dle 

požadavků správy CHKO Český kras jako propustky rámové. 

17. V případě propustku v km 34,298 zabezpečit šachtu proti vnikání živočichů. 

18. Vybudovat nový rámový propustek v km 34,142 (podmínka správy CHKO Český kras). 

19. Propustek v km 34,298 vybudovat dle návrhu z června 2020 jako rámový (příprava pro 

rekultivaci lomu). 

20. V podmostí mostu v km 36,114, který převádí občasný vodní tok z Tetínské rokle, 

vytvořit kynetu pro průtok nebo realizovat vyvýšenou břehovou bermu. 

21. Na začátku a konci propustků neumísťovat jímky a nerealizovat zde překážky vyšší než 

10 cm. 

22. Před a za mostní objekty neumísťovat šachty a jímky, resp. zajistit možnost opuštění 

drobnými migrujícími živočichy (šikmé rampy apod.). 

23. V případě realizace protihlukových stěn (PHS), alternativně navrženo v hlukové studii, je 

nutné zvolit neprůhledný materiál, v případě transparentních PHS je nutné tyto stěny 

doplnit o vertikální pásy o šíři minimálně 2,5 cm a rozteči maximálně 12 cm. 

24. Zemina z míst s výskytem invazních druhů rostlin nesmí být používána v rámci stavby a 

musí být odvezena na skládku. 
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25. Během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a zavlékání invazních druhů. V 

případě vzniku nových ložisek výskytu je nutné tyto druhy okamžitě likvidovat, zejména 

křídlatky, které se vyskytují v navazujícím úseku. 

26. Před začátkem sanačních opatření, po dozrání semen jednotlivých cílových druhů 

(lomikámen trsnatý – lokality 10-18, l. vždyživý – lokality 5, 6, 11, 14-18, hvozdík sivý – 

lokality 5, 11, 16-18) zajistit sběr semen na jednotlivých lokalitách a ve spolupráci se 

zástupci správy CHKO Český kras vybrat náhradní lokality výsevu (např. Tomáškův lom, 

pozemek parc. č. 425/1 v k. ú. Poučník, ČR, AOPK ČR). Cílové druhy dozrávají v 

průběhu května až srpna. 

27. Po dobu 15-ti let provádět vyřezávání náletových dřevin v místech zarůstající vegetace 

pěchavových trávníků v rozsahu cca 5 ha ročně. Jedná se o prudké svahy s nutností 

horolezeckých postupů, např. boční rokle Tetínských skal či hřebínky skal Vanovických. 

Uvažovat lze také o dalších lokalitách ve správě CHKO Český kras, např. v okolí 

Svatého Jana pod Skalou či na levém břehu Berounky. Realizace bude uskutečněna po 

každoroční domluvě s pracovníky správy CHKO Český kras na vybraných lokalitách 

(např. pozemky parc. č. 425/1 a 1127/2 v k. ú. Poučník; parc. č. 425/12, 335/2 v k. ú. 

Korno, vlastník ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu - AOPK ČR, pozemek parc. 

č. 287/31 v k. ú. Tetín u Berouna, vlastnické právo – Obec Tetín). Mezi jednotlivými lety 

se v závislosti na průběhu počasí apod. mohou rozsahy ploch lišit. Maximální rozloha 

ploch s odstraněním křovin a náletů by během 15-ti let neměla přesáhnout 75 ha. Rozsah 

a výběr lokality bude každoročně upřesněn zástupci správy CHKO Český kras. 

Návrhy na výjimky 

Pro realizaci záměru bude nutné požádat o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany 

zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro tyto druhy: 

Kriticky ohrožené: 

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) 

Morčák velký (Mergus merganser) 

Silně ohrožené: 

Devaterník šedý (Helianthemum canum) 

Hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) 

Kavyl Ivanův (Stipa pennata) 

Koniklec luční (Pulsatilla pratensis) 

Lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) 

Lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) 

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) 

Ropucha zelená (Bufotes viridis) 

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) 

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

Slepýš křehký (Anguis fragilis) 
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Užovka hladká (Coronella austriaca) 

Hohol severní (Bucephala clangula) 

Holub doupňák (Columba oenas) 

Kavka obecná (Corvus monedula) 

Krahujec obecný (Accipiter nisus) 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 

Volavka bílá (Ardea alba) 

Bobr obecný (Castor fiber) 

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) 

Ohrožené: 

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) 

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) 

Třemdava bílá (Dictammus albus) 

Tařice skalní (Aurinia saxatilis) 

Dřín jarní (Cornus mas) 

Chrpa chlumní (Centaurea triumfetti) 

Čmeláci rodu Bombus 

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) 

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) 

Ropucha obecná (Bufo bufo) 

Užovka obojková (Natrix natrix) 

Čírka modrá (Anas crecca) 

Potápka malá (Tachybaptus ruficolis) 

Potápka roháč (Podiceps cristatus) 

Rorýs obecný (Apus apus) 

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

Vlivy na významné krajinné prvky 

Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 

stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. Dále jsou 

jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména 

mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 

umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 

sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této 
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definice vyňata. Celý záměr je lokalizován uvnitř CHKO Český kras, proto nejsou VKP dále 

posuzovány. 

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Součástí přílohy č. 7 je posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000, 

zpracované autorizovanou osobou. 

V této příloze je uveden přehled jednotlivých lokalit a konkrétních navržených opatření, dále 

aktuálně vymapovaných segmentů přírodních stanovišť a jejich střet s navrženými technickými 

opatřeními. Jsou použity i výstupy ze snímkování jednotlivých lokalit pomocí dronu. Není to 

jen kvůli původnímu účelu, tj. přesné lokalizaci výskytu hlavních sledovaných druhů (obou 

lomikamenů a hvozdíku), ale hlavně tyto snímky umožňují získat představu o přítomnosti a 

plošném zastoupení jednotlivých typů rostlinných společenstev (přírodních stanovišť) na jinak 

obtížně metodicky uchopitelných svislých skalních stěnách. Uvedené údaje umožňují co 

nejpřesněji kvantifikovat zásah do jednotlivých typů přírodních stanovišť a/nebo biotopů 

druhů, které jsou v této EVL předmětem ochrany.  

Lokalita 4  

Délka řešeného úseku: 400 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od křovinné vegetace s podmínkou, v km 31,2 až 31,6: celkem 

2 668 m2 (z toho 1723 m2 horolezeckým způsobem) 

Očištění ohraničené plochy od volných kamenů, uvolněných desek hornin a jejich úlomků 

pomocí ručního nářadí. Při čištění je třeba postupovat tak, aby byly zkontrolovány horninové 

desky, ale ve stěně zůstala bez poškození většina drnů a travních porostů, které brání zatékání 

vody do subvertikálních spár. Rozsah a hloubka čištění musí být řízena geotechnickým 

dozorem. Periodicita čištění by měla být stanovena pravidelnými prohlídkami geotechnikem po 

skončení sanace. Vyznačené plochy úplné ochrany rostlin budou ochráněny dočasnou 

konstrukcí.  

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 64 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 413 m3 

- Vybudování vyztuženého záchytného valu / akumulačního příkopu (v./hl. min. 2 m):  

416/680 m3 

- Kotvení horninových desek ocelovými trny: 318 ks 

- Lehký záchytný plot (v. 1,8 m): 99 m 

Přítomná přírodní stanoviště (uvedena celková plocha segmentu v m2): 

600659 T3.2 (60), X12B (40) 1894,4582 

600653 T3.2 (50), T3.1 (30), X12A (20) 11865,9874 

600900 T3.2 (100) 1082,1148 

600651 T3.1 (100) 2309,5681 

Na této lokalitě byly při mapování biotopů vymezeny segmenty se stanovišti T3.1 a T3.2, tj. 

stanoviště 6190-Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis). A to buď samostatně, 

nebo v mozaice s nálety pionýrských dřevin. Celková výměra segmentu stanoviště 6190, do 

kterého zasahuje tato lokalita, je cca 14 021 m2.  
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Lokalita 5 

Délka řešeného úseku:  200 m  

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 31,600 až 31,805: celkem 2 152 m2 (z toho 1554 

m2 horolezeckým způsobem) 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 146 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 922 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 40 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 1764 m2 

- Lehký záchytný plot (v. 1,8 m): 15 m 

- Pevná zábrana při železniční trati: 22 (v. 2 m), 176 m (v. 3 m) 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600902 K3 (100) 14959,5860 

600811 T3.2 (100) 3972,4890 

600647 T3.2 (100) 3675,8604 

Lokalita 6 

Délka řešeného úseku: 250 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 32,410 až 32,600: celkem 1205 m2 (z toho 760 

m2 horolezeckým způsobem) 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 48 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 921 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 4 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 1498 m2 

- Zdvih sítě nad terén (o cca 1 m delší trny na horním okraji sítí + navýšení množství sítí 

o cca 1.5 m na délce zdvihu sítí): 18 m 

- Kotvení horninových bloků: 120 m 

- Těžký záchytný plot (v. 1,8 m): 90 m 

- Dynamická bariéra, výška 3 m: 50 m 

- Pevná zábrana při železniční trati: 94 (v. 2 m), 56 m (v. 3 m) 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600706 T3.2 (100) 3826,2010 

600708 L3.1 (100) 7217,5890 

Lokalita 10 

Délka řešeného úseku: 80 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 34,430 až 34,485: 189 m2 horolezeckým 

způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 32 m3 
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- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 30 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 808 m2 

- Doplnění protierozního geosyntetika horolezeckým způsobem: 162 m2 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600195 L3.1 (100) 8281,2463 

Lokalita 11 

Délka řešeného úseku: 30 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 34,605 až 34,655: 235 m2 horolezeckým 

způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 38 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 56 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 2 m3  

- Vybudování vyztuženého záchytného valu / akumulačního příkopu (v./hl. min. 2 m):  

210/255 m3 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600217 L3.1 (70), S1.1 (30) 9959,7514 

Lokalita 12 

Délka řešeného úseku: 150 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 34,867 až 35,000: celkem 997 m2 (z toho 577 

m2 horolezeckým způsobem) 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 21 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 683 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 5 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 2159 m2 

- Těžký záchytný plot (v. 1,8 m): 12 m 

- Pevná zábrana při železniční trati: 140 m (v. 3 m) 

- Zajištění skalní stěny vysokopevnostními lanovými panely: 210 m 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600225 L3.1 (100) 5963,7285 

600222 S1.1 (60), L3.1 (40) 6694,6300 

Lokalita 13 a 13a 

Délka řešeného úseku: 205 a 40 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 35,290-35,330 a 35,310-35,510: celkem 545 m2 

horolezeckým způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 105 m3 
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- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 137 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 2983 m2 

- Doplnění protierozního syntetika horolezeckým způsobem: 1111 m2 

- Lehký záchytný plot (v. 1,8 m): 21 m 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600017 L3.1 (100) 18806,6300 

600036 L3.1 (100) 10193,5991 

600137 L3.1 (100) 20714,3534 

V této části se do kontaktu s vymezenou lokalitou dostávají biotopy lesních porostů 

(dubohabřin L3.1), které nebudou navrženými opatřeními dotčeny. Skalní stěny budou 

primárně očištěny od dřevin a překryty ochrannou sítí.   

Lokalita 14 

Délka řešeného úseku: 140 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 35,943 až 36,087: celkem 550 m2 horolezeckým 

způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 60 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 45 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 1 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 900 m2 

- Zdvih sítě nad terén (o cca 1 m delší trny na horním okraji sítí + navýšení množství sítí 

o cca 1.5 m na délce zdvihu sítí): 30 m 

- Kotvení horninových bloků: 20 m 

- Lehký záchytný plot (v. 1,8 m): 129 m 

- Dynamická bariéra, výška 3 m: 50 m 

- Pevná zábrana při železniční trati: 94 (v. 2 m), 56 m (v. 3 m) 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600137 L3.1 (100) 20714,3534 

600020 

T3.2 (45), T3.1 (20), T3.4D (20), X12B 

(15) 5028,0601 

Lokalita 15 

Délka řešeného úseku: 130 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 36,120 až 36,260: celkem 625 m2 , z toho 355 

m2 horolezeckým způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 71 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 573 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 241 m2 

- Pevná zábrana při železniční trati: 129 m (v. 3 m) 
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- Kotvení horninových desek: 11 ks 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600030 

T3.1 (43), T3.2 (30), T3.4D (20), K3 (5), 

S1.1 (2) 4316,5391 

Lokalita 16 

Délka řešeného úseku: 95 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 36,280 až 36,365: celkem 244 m2 horolezeckým 

způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 30 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 44 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 4 m3 

- Kotvení horninových desek: 32 ks 

- Těžký záchytný plot v. 1,8 m: 81 m 

- Pevná zábrana při žel. trati: 30 m (v. 3 m) 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600028 cz0060 S1.1 (100) 2256,9556 

600204 cz0060 X12B (30), T3.4D (70) 2244,6041 

Lokalita 17 

Délka řešeného úseku: 120 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 36,430 až 36,535: celkem 669 m2 horolezeckým 

způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 123 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 224 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 80 m3 

- Kotvení horninových bloků: 60 m 

- Lehký záchytný plot (v. 1,8 m): 12 m 

- Pevná zábrana při žel. trati: 20 m 

Přítomná přírodní stanoviště: 

600031 T3.2 (50), T3.1 (30), L4 (20) 5731,5482 

600033 T3.1 (80) a T3.2 (20) 1287,6 

600220 L4 2263,7 

Lokalita 18 

Délka řešeného úseku: 100 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 36,550 až 36,650: celkem 1941 m2, z toho 1591 

m2 horolezeckým způsobem 
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- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 96 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 721 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 70 m3 

- Kotvení horninových bloků: 40 m 

- Pevná zábrana při žel. trati: 105 m (v. 3 m) 

 Přítomná přírodní stanoviště: 

Mozaika X12 (30), T3.2 (20) a S1.1 (50)  5737,9 

Lokalita 19 

Délka řešeného úseku: 100 m 

Navržená opatření:  

- Očištění skalní stěny od vegetace v km 36,810 až 36,905: celkem 416 m2, z toho 363 m2 

horolezeckým způsobem 

- Očištění skalní stěny horolezeckým způsobem: 14 m3 

- Vyčištění akumulačního prostoru od stávající napadávky (pata svahu): 179 m3 

- Odbourání nestabilních hornin: 28 m3 

- Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí horolezeckým způsobem: 359 m2 

Přítomná přírodní stanoviště: nebyla v tomto úseku vymapována 

 

Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru 

Posuzovaný záměr představuje optimalizaci železniční trati v úseku Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo). V  tomto úseku železniční trať prochází EVL Karlštejn – Koda.   Jak již bylo uvedeno 

výše v textu, předmětem ochrany EVL Karlštejn-Koda jsou jednak přírodní stanoviště, jednak 

dva druhy rostlin a čtyři druhy živočichů. 

Terénní průzkum i údaje z aktuálního mapování biotopů prokázal, že převažujícím typem 

vegetace skalních stěn jsou travino-bylinná společenstva s dominující pěchavou vápnomilnou, 

častými trsovitými lomikameny, sleziníky a bohatým mechovým patrem. Podle klasifikace v 

Katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol. 2010) vytvářejí porosty na skalních stěnách a terasách 

přechody mezi biotopem T3.2: Pěchavové trávníky s dominancí pěchavy vápnomilné (Sesleria 

albicans) a S1.1: Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin, s převahou kapradin (r. 

Asplenium) a mechorostů. Na stanovišti se nejčastěji vyskytuje mozaika těchto dvou typů 

přírodních stanovišť. Toto zjištění uvádí ve své práci pro oblast Tetínských skal i Augustinová 

(2013), která navíc upozorňuje, že součástí těchto společenstev jsou i významné druhy rostlin 

chráněné národní legislativou (Dianthus gratianopolitanus, Saxifraga rosacea subsp. 

sponhemica a S. paniculata).  Kromě těchto dvou uvedených biotopů jsou zasaženy segmenty 

biotopů T3.1: Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens), T3.4D: Širokolisté suché 

trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus 

communis), L3.1: Hercynské dubohabřiny a okrajově L4: Suťové lesy.  

Jak vyplývá z terénního průzkumu i ostatních použitých podkladů, nejvíce budou realizací 

navržených opatření dotčena přírodní stanoviště (a předměty ochrany) 6190 Panonské skalní 

trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), tj. biotopy T3.1  T3.2 a stanoviště 8210 

Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů (S1.1).   
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Metodika přístupu vyhodnocení potenciálního vlivu záměru na přírodní stanoviště 

Jak bylo v textu již několikrát uvedeno, je pro co možná nejobjektivnější vyhodnocení vlivu 

záměru na přítomná přírodní stanoviště klíčová volba nejvhodnějšího metodického přístupu. 

Hlavní podstatou problému, se kterým se při hodnocení potýkáme, je skutečnost, že zatímco 

v tuto chvíli díky pokročilému stupni projektové přípravy známe reálnou plochu povrchu 

řešených skalních stěn – a díky tomu i na nich se vyskytujících (a potenciálně dotčených) 

rostlinných společenstev. Dále je k dispozici rozsah (výměra) navržených opatření.  

Údaj, který není k dispozici, je reálná plocha celkové výměry jednotlivých typů přírodních 

stanovišť vyskytujících se v EVL Karlštejn-Koda. Je to dáno postupem použitým při mapování 

biotopů, které jsou ve formě segmentů zakreslovány do mapového podkladu v místě výskytu 

příslušného rostlinného společenstva. Vzhledem k (téměř) vertikálnímu podkladu skalních stěn 

vzniká rozpor mezi půdorysným zakreslením segmentu do mapového podkladu a jeho reálnou 

rozlohou v terénu. 

Aktualizovaným mapováním přírodních stanovišť na území EVL došlo ke změně – 

reklasifikaci jednotlivých přírodních stanovišť a především zpřesnění jejich rozlohy. 

Komunikací s pracovníky AOPK ČR, regionálním pracovištěm Střední Čechy nám byly 

poskytnuty nové celkové rozlohy pro všechny typy stanovišť. V tabulce č. 17 jsou tak uvedeny 

údaje ze vstupního mapování, na základě kterých byla EVL vyhlášena, doplněné v dalším 

sloupci o hodnoty z aktualizace mapování.  

Pro sledovaná, tj. potenciálně nejvíce dotčená jsou tak aktuální následující celkové rozlohy 

v rámci EVL:  

6190:  319 376 m2 (původně 298 111 m2), z čehož  T3.1: 105 141 m2 (235 264 m2) a T3.2: 

214 235 m2 (62 847 m2) 

8210:   77 324 m2 (původně 91 344 m2) 

S těmito aktuálními hodnotami budeme dále počítat. V předchozí kapitole je u každé lokality 

uvedeno, zda zde byla vymapována přírodní stanoviště a rozloha zasaženého segmentu. Protože 

se v obou případech jedná o společenstva vázaná na pionýrská skalní stanoviště, pukliny, 

terásky apod., můžeme logicky předpokládat, že se ve velké většině jedná o skalní stěny, na 

kterých jsou navržena sanační opatření, a dojde tedy k zásahu do celého/větší části segmentu.  

Konkrétně se jedná o tyto lokality a jejich stanoviště: 

Lokalita č. stanoviště 6190 (m2)  stanoviště 8210 (m2)  

4 14 021 - 

5 7 648 - 

6 3 826 - 

11 - 2 988 

12 - 4 017 

14 3 268 - 

15 3 151 86 

16 - 2 257 

17 5 873 - 
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Lokalita č. stanoviště 6190 (m2)  stanoviště 8210 (m2)  

18 1 148 2 869 

celkem 38 935 12 217 

 

Celkem bude dotčeno:  

Stanoviště 6190: 38 935 m2, což představuje 12,2%, resp. 7,8% (bez lokality 4 – viz dále v 

textu) z celkové výměry stanoviště v EVL; 

Stanoviště 8210: 12 217 m2, což představuje 15,8% z celkové výměry stanoviště v EVL.    

Pro vyhodnocení velikosti vlivu na klíčová stanoviště jsme pracovně zkoušeli využít i jiné 

metodické přístupy. Za účelem návrhu sanačních opatření byla provedena digitalizace povrchu 

řešených skalních stěn, tj. jednotlivých lokalit. Díky tomu bylo možné stanovit plochu těchto 

skalních povrchů. Z tohoto údaje jsme určili, jaký je rozdíl mezi reálnou plochou skal (bokorys) 

a původního půdorysného zakreslení. Získali jsme tak koeficient, který jsme dále využili při 

výpočtu plochy zasažených stanovišť. Předpokládali jsme, že koeficient vyjádří rozdíl mezi 

půdorysným (2D) a bokorysným (3D) zobrazením.  

Tento koeficient jsme následně použili pro přepočet plochy přítomných stanovišť 6190 a 8210. 

Koeficienty pro jednotlivé lokality a následně přepočty ploch stanovišť jsou patrné 

z následující tabulky:   

Tab.č.84 Přepočty ploch jednotlivých lokalit a přítomných stanovišť (zeleně odlišeny lokality v EVL 

Karlštejn-Koda) 

  

rozloha lokality  

2D (ha) 

rozloha lokality  

3D (ha) koeficient 

biotop 

6190/2D 

(m2) 

biotop 

8210/2D 

(m2) 

biotop 

6190/3D 

(m2) 

biotop 

8210/3D 

(m2) 

lokalita 0 3,8 4,6 1,2 0 0 0 0 

lokalita 1 0,55 0,62 1,1 0 0 0 0 

lokalita 2 0,41 0,63 1,5 0 0 0 0 

lokalita 3 2,34 3,01 1,3 0 0 0 0 

lokalita 4 0,95 1,66 1,7 14021 0 23835,7 0 

lokalita 5 0,65 1,46 2,2 7648 0 16825,6 0 

lokalita 6 0,71 1,29 1,8 3826 0 6886,8 0 

lokalita 7 0,077 0,133 1,7 0 0 0 0 

lokalita 8 0,1 0,195 1,9 0 0 0 0 

lokalita 9 0,062 0,154 2,5 0 0 0 0 

lokalita 9a 0,062 0,13 2,1 0 0 0 0 

lokalita 10 0,084 0,2 2,4 0 0 0 0 

lokalita 11 0,149 0,384 2,6 0 2988 0 7768,8 

lokalita 12 0,291 0,671 2,3 0 4017 0 9239,1 

lokalita 13 0,203 0,339 1,7 0 0 0 0 

lokalita 13a 0,0354 0,059 1,7 0 0 0 0 
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rozloha lokality  

2D (ha) 

rozloha lokality  

3D (ha) koeficient 

biotop 

6190/2D 

(m2) 

biotop 

8210/2D 

(m2) 

biotop 

6190/3D 

(m2) 

biotop 

8210/3D 

(m2) 

lokalita 14 0,223 0,43 1,9 3268 0 6209,2 0 

lokalita 15 0,393 0,655 1,7 3151 86 5356,7 146,2 

lokalita 16 0,671 1,04 1,5 0 2257 0 3385,5 

lokalita 17 0,58 1,162 2 5873 0 11746 0 

lokalita 18 0,301 0,642 2,1 1148 2869 2410,8 6024,9 

lokalita 19 0,197 0,285 1,4 0 0 0 0 

 celkem       38935 12217 73270,8 26564,5 

Průměrný koeficient pro všechny lokality: 1,83. Ten jsme následně využili pro přepočet 

celkové výměry těchto dvou typů stanovišť v EVL:  

Stanoviště Původní celková 

rozloha v EVL (m2) 

Celková rozloha v EVL 

s koeficientem (m2) 

Dotčení z celkové 

rozlohy v EVL (%) 

6190 319376 584458,1 12,5 

8210 77324 141502,9 18,8 

Celkem bude dotčeno:  

Stanoviště 6190: 73270,8 m2, což představuje 12,5%, resp. 8,5% (bez lokality 4 – viz dále v 

textu) z celkové výměry stanoviště v EVL; 

Stanoviště 8210: 26564,5 m2, což představuje 18,8% z celkové výměry stanoviště v EVL.     

Uvedená velikost zásahu, vyjádřená případě obou použitých metod procentuálním „úbytkem“ 

v rámci celkové výměry stanoviště v EVL, není definitivní a je třeba ji dále podrobněji 

interpretovat. Co musíme vzít v úvahu, je především skutečnost, že nedojde k záboru celého 

segmentu stanoviště (pro výpočet jsme pracovně počítali s celou plochou). Dále navržená 

opatření nejsou, v závislosti na konkrétní lokalitě, umístěna na celé ploše skalního biotopu. A 

v neposlední řadě je nutné okomentovat vlastní sanační opatření, protože ani jejich realizace 

vždy neznamená likvidaci přítomného společenstva a/nebo potenciálu jeho biotopu.  

Vyhodnocení dopadu jednotlivých typů sanačních opatření:   

1) Odstranění křovinné vegetace: jednoznačně pozitivní opatření vedoucí k odstranění 

nežádoucích dřevin a zpomalení zarůstání travino-bylinných společenstev, která jsou 

citlivá na zastínění.   

2) Vyčištění akumulačního prostoru (paty svahu) od napadávky: přestože se i na 

těchto místech (podobně jako např. štěrkovém loži žel. svršku)  bodově vyskytují 

sledované druhy rostlin, jedná se o druhotné stanoviště a negativní dopad na 

společenstva rostlin a jejich přirozené stanoviště spojený s jeho realizací je 

zanedbatelný.  

3) Očištění skalních stěn: z hlediska hodnocení nejvýznamnější opatření, protože při 

odstranění nestabilních zvětralých povrchových struktur dojde k odstranění i 

přítomných rostlin. Nedochází ale k likvidaci stanoviště a jeho potenciálu. Jakkoli je 

zpětné obsazení těchto nových („očištěných“) stanovišť pomalý proces, je možný, a 
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klíčové je z tohoto důvodu zachování a ochrana jádrových populací rostlin jako zdroje 

dalšího šíření na každé lokalitě. 

4) Odbourání nestabilních hornin: nejedná se o velkoplošné sanační opatření, jako 

v případě bodu 3, dojde k bodovému odstranění velkých kusů hornin s podobnými 

důsledky, jako v předchozím případě.  

5) Překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí: spolu s očištěním skalních stěn 

druhé nejvýznamnější opatření. Významné je, zda instalaci sítě bude předcházet očištění 

skalního povrchu, včetně trsů rostlin, nebo nikoli. V druhém případě bude regenerace 

rychlejší. Z podobných lokalit můžeme implikovat, že síť nebude bránit prorůstání 

rostlin. Kromě přímého zásahu při realizaci prací do hodnocení vstupují i další faktory, 

které výsledný dopad mohou ovlivnit. Jedná se především o následný dlouhodobý vliv 

vlastních sítí na cílová rostlinná společenstva (tedy de facto etapa provozu): zastínění 

v závislosti na velikosti ok sítě, možnost hromadění opadu za sítí a ovlivnění 

stanovištních podmínek (eutrofizace rozkladem opadu), vedoucí hypoteticky ke 

zrychlení sukcesních jevů či podpora dominance ve prospěch stanovištně náročnějších 

druhů rostlin. I v tomto případě bude hrát roli kvalita položení sítě: tam, kde síť přilne a 

bude lépe kopírovat povrch skály, je toto riziko významně nižší.  

6) Doplnění protierozního geosyntetika: jedná se o podklad, který se v případě velmi 

zvětralých hornin podkládá pod ocelovou síť. V takovém případě je znemožněna 

regenerace rostlinných společenstev vázaných na skalní pukliny a terásky.    

7) Zdvih sítě nad terén: bez negativního dopadu.  

8) Vybudování záchytného valu/akumulačního příkopu: bez negativního vlivu.  

9) Kotvení horninových desek/bloků: bodový zásah do skalního podkladu v podobě 

vyvrtání otvoru, stabilizace hornin pomocí ocelových tyčí a injektáže pojiva.   

10) Lehký/těžký plot, v. 1,8 m: Plot z pletiva s kovovými sloupky. Ovlivnění především 

při výstavbě, a to zejména bodově při betonování základů sloupků.  

11) Dynamická bariéra: navržena jen v lokalitě č. 6. Hlavními komponenty jsou 

základové patky, fixované na terénu pomocí hřebíků či mikropilot, kyvně uchycené 

sloupky, elastická síť a soustava ocelových lan s absorbéry kinetické energie. 

Předpokládáme negativní ovlivnění při zakládání pevných elementů do podkladu. 

Otázkou zůstává, zda se volně uchycená síť může pohybovat a třením o skalní podklad 

sdírat trsy rostlin.    

12) Pevná zábrana při žel. trati, v. 2/3 m: jedná se o zábranu v podobě pevné stěny, která 

zabrání dopadu uvolněných částí horniny do prostoru tratě. Negativním efektem může 

být zastínění nejspodnější partie skalní stěny.    

U konkrétních dotčených lokalit je celkový dopad následující (pro názornost viz také přílohová 

část naturového posouzení, kde jsou patrné situace všech řešených lokalit se zákresem všech 

navržených opatření):  

Lokalita 4: Na této lokalitě byly při mapování biotopů vymezeny segmenty se stanovišti T3.1 

a T3.2, tj. stanoviště 6190-Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis). A to buď 

samostatně, nebo v mozaice s nálety pionýrských dřevin. Celková výměra segmentu stanoviště 

6190, do kterého zasahuje tato lokalita, je 14 021 m2.  
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Co se týče vlastní skalní stěny, platí, že lokalita č. 4 patří spolu s komplexem Tetínských skal 

k nejhodnotnějším v řešeném úseku. Na lokalitě z tohoto důvodu platí zpřísněné podmínky pro 

realizaci navržených ochranných opatření, které jsou výsledkem konzultací se Správou CHKO: 

bylo upuštěno od použití ochranných sítí a místo toho je navrženo selektivní očištění skalní 

stěny. Při čištění bude postupováno tak, že budou zkontrolovány jednotlivé horninové desky, 

nestabilní budou shozeny, ale ve stěně by měla zůstat bez poškození většina drnů a travních 

porostů, které brání zasakování vody do subvertikálních spár. Současně budou v km 31,570-

31,590 vytvořeny dočasné ochranné konstrukce pro zajištění ploch úplné ochrany chráněných 

rostlin. Rozsah opatření, stejně tak jako jádrové lokality, do kterých se nebude zasahovat 

vůbec, je patrný ze situace v Příloze 3. Z uvedeného vyplývá maximální požadavek na ochranu 

této lokality – a v důsledku toho nejmenší možný zásah do rostlinných společenstev. 

Pozitivním momentem je naopak odstranění dřevin, jejichž rozrůstání vede k zastínění a 

postupnému úbytku travino-bylinných společenstev, která jsou předmětem ochrany.   

Na horních hranách této lokality se nacházejí populace chráněného včelníku rakouského. Před 

zahájením prací budou tato místa vytyčena a vyznačena, a to způsobem, který doporučí a 

odsouhlasí SCHKO, aby byla zcela ochráněna před zničením, a sešlapem (či jakýmkoliv 

poškozením). 

Lokalita 5: Z předmětů ochrany se v této lokalitě vyskytují pěchavové trávníky (T3.2), 

náležející pod stanoviště 6190-Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis). Velikost 

vymapovaného segmentu je 7 648,4 m2. Jedná se především o porosty vlastních skalních stěn 

s dominantní pěchavou a lomikameny. Tento typ stanoviště bude ovlivněn především očištěním 

větší část především horních 2/3 skalní stěny od vegetace a instalací ochranné sítě. Ze situace 

v Příloze 3 je patrné, že překryvné sítě pokrývají jen malou část lokality, přičemž instalace sítě 

nevylučuje zachování/opětovné vytvoření těchto typů rostlinných společenstev. V případě 

očištění stěny byly vymezeny bezzásahové plochy, celkem se jedná odhadem o 10% povrchu, 

na kterých zůstane původní vegetace jako zdroj pro opětovné rozšíření na očištěná místa 

skalního povrchu. Lehký záchytný plot v délce 13 m v horní části představuje v tomto rozsahu 

minimální zásah. U pevné zábrany u paty skalního masivu vliv na tento typy přírodního 

společenstva můžeme vyloučit.  Převýšení skály je asi 45 m nad úroveň trati.    

Lokalita 6: Dotčení přiléhajícího lesního biotopu L3.1 opatřeními navrženými pro zabezpečení 

skalního masivu nepředpokládáme. Dotčena budou společenstva skalních výchozů (T3.2); 

velikost vymapovaného segmentu činí 3 826,2 m2. Části lokality zůstávají bezzásahové, pouze 

s menší plochou odbourání nestabilních hornin. I v těchto částech doporučujeme odstranit 

nežádoucí dřeviny. Na dalších místech skalního výchozu je navrženo velkoplošné očištění 

povrchu od nestabilních hornin a vegetace, kombinované s instalací ochranné sítě. Její plocha 

je v případě této lokality větší než vlastní čištění povrchu. I u této lokality byly vymezeny 

plochy, které zůstanou bezzásahové za účelem ochrany vytipovaných subpopulací a budou 

chráněny dočasnou ochranou.  

Lokalita 10: Přítomné přírodní stanoviště 9170-Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (dle 

Katalogu biotopů L3.1 Hercynské dubohabřiny) navrhovaným opatřením – očištěním skalní 

stěny od vegetace a instalací ochranné sítě, dotčeno nebude. Skalní stěna tohoto úseku je jen 

velmi sporadicky porostlá vegetací. Z přítomných druhů převažuje tařice skalní, lokálně byly 

vymapovány trsy lomikamene trsnatého. Z tohoto důvodu jsou navrženy plochy ochrany 

chráněných druhů rostlin, které jsou z čištění skalního povrchu od vegetace a nestabilního 

skalního podkladu. Ochranná síť je navržena v úzkém pásu podél horního okraje skály a ve 

dvou částech je protažena k patě skály, větší část skalní stěny tak po očištění zůstane nezakrytá.      
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Lokalita 11: V tomto krátkém úseku dochází k překryvu se stanovištěm 9170-Dubohabřiny 

asociace Galio-Carpinetum (L3.1), jehož dotčení můžeme vyloučit, ale i stanovištěm 8210-

Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů (S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal 

a drolin). Lokalita 11 zasahuje do mozaiky tohoto segmentu jen okrajově, ale tento typ 

stanoviště může být čištěním skalní stěny od vegetace dotčen. Jakkoli zde nebyly mapovány 

biotopy spadající pod kód 6190 (především T3.2), snímkování pomocí dronu potvrdilo výskyt 

sledovaných významných druhů rostlin (lomikameny, hvozdík sivý). Z tohoto důvodu jsou 

navrženy (a před vlastní stavbou budou zpřesněny) populace sledovaných druhů (společenstev) 

rostlin, které budou z čištění povrchu vyjmuty (Viz Příloha 3). Tato místa budou navíc 

chráněna dočasným krytem před mechanickým poškozením. Překrytí sítí není u této lokality 

navrženo.   

Lokalita 12: Segmenty přírodních biotopů, do kterých zasahuje předmětná lokalita, 

představuje především lesní porosty hercynských dubohabřin (L3.1). Na vlastní skalní výchoz 

je vázané stanoviště štěrbinové vegetace (S3.1). V této lokalitě je cca polovina skalní stěny nad 

tratí navržena k překrytí ochrannou sítí (cca horní polovina skalní stěny, viz situace v Příloze 

3), menší část bude mechanicky očištěna od vegetace a nestabilních částí horniny. Je vhodné, 

že se obě metody nepřekrývají a po dokončení stavby tak zůstane skalní biotop – očištěný, ale 

bez překrytí ocelovou sítí. Na druhé straně bude vrcholová partie překryta sítí, ovšem není zde 

uvažováno s předcházejícím očištěním povrchu.   Dle průzkumu nejhodnotnější – středová a 

spodní polovina skalní stěny je bez zásahu s upozorněním na zatravněné terásky s výskytem 

chráněných druhů rostlin. Ty budou chráněny před poškozením. Jedná se cca o 1/3 celkové 

plochy.  

Lokalita 14: Jedna z hodnotných lokalit řešeného úseku. Kromě lesních společenstev (L3.1), 

která nebudou dotčena, je na skalní výchoz vázaný výskyt skalních trávníků (6190: T3.1, T3.2; 

velikost segmentu je 3268,2 m2). Co se týče navržených sanačních opatření, je lokalita 

rozdělena na dvě poloviny: část skalní stěna bude očištěna od vegetace a část, o ploše cca 900 

m2, bude překryta ochrannou sítí. V obou částech jsou navrženy segmenty s jádrovými 

populacemi významných druhů, které dotčeny nebudou. V horní partii, na přechodu mezi 

skalními trávníky a navazujícími křovinami, bude realizován lehký plot v délce 125 m.  

Lokalita 15: Lokalita 15 se nachází ve vymapovaném segmentu mozaiky společenstev 

typických pro tuto lokalitu: skalní vegetace s kostřavou sivou a pěchavovými trávníky (T3.1. a 

T3.2), širokolistými suchými trávníky (T3.4.D), vysokými křovinami (K3) a štěrbinové 

vegetaci vápnitých skal (S1.1) o celkové rozloze 4 316,5 m2. Naprosto typicky na sebe dle 

stanovištních podmínek (především hloubce či přítomnosti půdního horizontu) tato 

společenstva plynule navazují. Ochrannou sítí bude kryta jen malá plocha (241 m2) ve 

vrcholové partii, zbytek skalní stěny bude očištěn od vegetace a uvolněných částí podkladu. Na 

základě botanického průzkumu a snímkování pomocí dronu byly vybrány lokality, do kterých 

nebude zasahováno, a naopak budou ochráněny dočasnou konstrukcí. Tvoří cca 5-10% celkové 

plochy této lokality,      

Lokalita 16: Spolu s lokalitou 4 jsou lokality 16-18 nejhodnotnější v rámci celého řešeného 

úseku. Byly z tohoto důvodu předmětem nejdelší diskuze nad návrhem sanačních opatření. 

Z tohoto důvodu není navržena ochrana skalních nestabilit pomocí ochranné sítě, současně byla 

redukována plocha čištění skalního povrchu. To tvoří cca 40% celkového povrchu této lokality. 

Čištění povrchu bude navíc selektivní a v rámci těchto ploch jsou vybrané jádrové lokality, 

které budou úplně bez zásahu – viz Obr. 37 a 38. Dle aktuálního mapování biotopů náleží celý 

tento úsek do segmentu přírodního stanoviště 8210-Chasmofytická vegetace vápnitých 

skalnatých podkladů (tj. S1.1 – Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin) s velikostí 
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vymapovaného segmentu 3 385,5 m2. Okrajově sem zasahuje i mozaika širokolistých suchých 

trávníků s nálety pionýrských dřevin. 

Lokalita 17: Významná lokalita s mozaikou pěchavových trávníků (T3.2), skalní vegetace 

s kostřavou sivou (T3.1) a přiléhajících suťových lesů (L4). Velikost stanoviště T3.1/2 

z aktualizovaného mapování činí 5 872,8 m2. Také v tomto případě byly na základě mapování 

výskytu sledovaných druhů rostlin (Obr. 39) vybrány jádrové lokality, které musí zůstat 

nezasaženy sanačními pracemi. V dalších lokalitách bylo navrženo selektivní čištění, tj. plošné 

proslaňování určené plochy a odstranění zcela volných úlomků hornin z této plochy, přičemž 

nebude zasahováno do bylinného vegetačního pokryvu. Větší část skalní stěny bude dále 

očištěna standardním způsobem. 

Lokalita 18: Podobně jako u lokalit 16 a 17 se jedná o nejvýznamnější části EVL se stanovišti 

vázanými na téměř svislé plochy převážně severně orientovaných vápencových skal. V případě 

této lokality se jedná o mozaiku pěchavových trávníků s výskytem ochranářsky významných 

druhů lomikamenů a dalších druhů rostlin, dále společenstev skalních štěrbin s převahou 

kapradin (sleziníky, puchýřník ad.), lomikamenů a mechorostů. Velikost vymalovaných 

segmentů je 1 147,6 m2 (T3.2) a 2 869 m2 (S1.1). Také zde dochází k částečnému zarůstání 

pionýrskými druhy dřevin. 

Na základě dronového snímkování byly vybrány nejhodnotnější zdrojové populace rostlin, 

které budou během prací na skalní stěně chráněny dočasnou konstrukcí před poškozením. Další 

části skály budou očištěny standardním způsobem, tj. budou odstraněny nestabilní vrstvy 

horniny a s tím i přítomná vegetace.    

Potenciální kolize střetu záměru s existujícími jeskyněmi (stanoviště 8310 – jeskyně 

nepřístupné veřejnosti) 

Použitím techniky georadaru došlo ke zpřesnění vymezení podzemních prostor pod 

železničním tělesem (Metroprojekt 06/2020). 

Tab. č. 85 Přehled podzemních prostor, které mohou být v souvislosti s výstavbou ovlivněny  

název 
 evidenční 

číslo  
km  ovlivnění drážního tělesa  

Kostelík 17-005 31,415 v km 31,43 probíhá cca 3 m pod tratí 

Pavoučí 17-004 31,498 v km 31,49-31,5 probíhá cca 2 m pod tratí 

Podtraťová 17-002 31,743 v km 31,69 probíhá šikmo 1-2 m pod tratí 

bez označení  33,65 v km 33,65 probíhá cca 2,5 m pod tratí 

Elektrifikační II 14-032 33,866 zjištěna pod patkou TS 103, v km 33,99 v hloubce 1 m pod tratí 

Elektrifikační I 14-031 34,600 

zjištěna při betonování patky TS, v km 34,6 v hloubce 1,5 m pod 

tratí 

Konstrukce pražcového podloží se v místech s výskytem podzemních prostor bude stávat ze 

železobetonového nosníku min. tloušťky 500 mm, oboustranně vyztuženého, šířky 4,5 m. 

Projekt nepředpokládá výskyt dutin pod štěrkovým ložem a výškové umístění nosníků se 

předpokládá v úrovni větší jak 1,2 m od nivelety koleje. Toto uspořádání bude shodné v koleji 

č. 1 a 2 v délce 15 m. Vlastní krasové prostory takto ovlivněny nebudou. 
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Obr.č. 81 Navržené konstrukční uspořádání pražcového podloží nad krasovými dutinami 

 

Hodnocení dopadu záměru na druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany 

EVL Karlštejn - Koda bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a platnou 

legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany EVL 

a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy). Konkrétní metodou 

pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení v koncepci 

navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové hodnocení je v souladu s metodikou 

hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007). 

Tab.č.86 Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů 

Hodnota Termín Popis 

 

-2 Významný 

negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 

Vylučuje schválení záměru (resp. záměr je možné schválit pouze v případech 

určených dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 

podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 

významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání 

záměru, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla možná jen vypuštěním 

problémového dílčího úkolu – záměru, opatření atd.). 

-1 Mírně 

negativní 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
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Hodnota Termín Popis 

 

vliv Nevylučuje schválení záměru. 

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických 

nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 

druhu. 

Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0  Nulový vliv Záměr, resp. jeho dílčí úkoly nemají žádný vliv. 

+1  Mírně 

pozitivní 

vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických 

nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného 

vývoje druhu. 

+2 Významný 

pozitivní 

vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu 

nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze 

vyhodnotit 

Díky obecnosti zadání záměru (nebo jednotlivých úkolů) či nedostatku detailních 

údajů u konkrétních záměrů není možné hodnotit jeho vlivy. 

 

V následující tabulce je souhrnně hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Karlštejn-

Koda, tj. přírodní biotopy a jednotlivé druhy rostlin a živočichů v souladu s metodikou 

hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007). 

Tab.č. 87 Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany EVL  (Pozn.: symbol * označuje prioritní 

stanoviště dle Směrnice o stanovištích) 

  Předmět ochrany (biotop/druh) Hodnota Zdůvodnění 

3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion 

rubri p.p. a Bidention p.p.  

0 Do těchto břehových biotopů 

nebude realizací záměru 

zasahováno.  

Navíc se jedná o periodicky se 

obnovující typ společenstva na 

vhodných biotopech závisejících na 

vodním režimu řeky. 

40A0* Kontinentální opadavé křoviny  0 Segmenty s prioritním biotopem 

40A0* a 6110* nebyly v lokalitách 

řešeného záměru vymapovány.    
6110* Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-

Sedion albi) 

5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) 

na vřesovištích nebo vápnitých trávnících  

0 až -1 Výskyt těchto stanovišť není tak 

pevně spjat s vlastními skalními 

stěnami a jejich hranami, které 

budou nejvíce plošně dotčeny 

realizací ochranných sítí jako např. 

stanoviště 6190 a 8210. Mohou být 

bodově dotčena výstavbou 

záchytných plotů v oblasti horní 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=11
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=16
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=18
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=17
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  Předmět ochrany (biotop/druh) Hodnota Zdůvodnění 

hrany skalních stěn. 

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia 

pallentis)  

-1 Pro toto přírodní stanoviště platí 

stejně jako v případě biotopu 8210 

stejný typ ohrožení posuzovaným 

záměrem i opatření k minimalizaci 

negativních vlivů: jedná se o biotop 

skalních stěn a horních hran, které 

budou zasaženy realizací 

navržených opatření – čištěním 

skalních stěn, odbouráním 

nestabilních hornin, překrytím skal 

sítí, výstavbou záchytných plotů.  

V návrhu opatření jsou již 

rozlišeny lokality, kde je jejich 

realizace možná (čištění stěn, sítě), 

kde zůstanou zachovány plochy 

původní vegetace a bezzásahové 

plochy. Tento výsledný koncensus 

je nutno respektovat v navazující 

projektové přípravě optimalizace 

trati.   

Na druhou odstranění sukcesních 

porostů dřevin bude pro tato 

iniciální stanoviště jednoznačně 

přínosné.  

6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 

význačná naleziště vstavačovitých 

0 Jedná se o stanoviště, které 

s ohledem na výsledky aktuálního 

mapování nebude dotčeno.  

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)  

0 až -1 S ohledem na mozaikovitost 

výskytu jednotlivých typů 

přírodních stanovišť nemůžeme 

úplně vyloučit bodový zásah. U 

tohoto stanoviště především 

v souvislosti s budováním 

záchytných bariér na horních 

hranách skalních stěn.      

7220* Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců 

(Cratoneurion) 

0 S ohledem na lokality výskytu 

tohoto typu stanoviště (především 

Kodská a Císařská rokle), které 

nebudou záměrem ovlivněny, 

můžeme vliv záměru vyloučit.   

8160* Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně  0 Toto stanoviště nebude záměrem 

dotčeno.   

8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých 

svahů  

-1 Jedná se o potenciálně nejvíce 

dotčený typ přírodního stanoviště, 

protože se nachází téměř výhradně 

na kolmých skalních stěnách, tedy i 

stěnách s převažující severní 

expozicí podél trati, na kterých 

jsou navržena plošně zasahující 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=20
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=22
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=21
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=37
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=41
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=42
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  Předmět ochrany (biotop/druh) Hodnota Zdůvodnění 

opatření: očištění skalních stěn od 

vegetace a zvětralin, odbourání 

nestabilních hornin a ochranné sítě.  

Také v tomto případě jsou již 

v projektu (návrhu) rozlišeny 

lokality, kde realizace těchto 

opatření neznamená zásadní zásah 

do populací druhů rostlin těchto 

stanovišť, dále lokality, kde budou 

realizována výběrově (při čištění 

skalních stěn budou ponechány 

plochy s vegetací) a lokality 

bezzásahové. Tímto zpřesněním 

došlo ke snížení významnosti 

negativního dopadu. 

Pozitivním momentem je 

odstraňování spontánní dřevinné 

vegetace, jejíž růst by postupně 

vedl ke snížení plošného rozšíření 

tohoto typu stanoviště.   

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti  0 až -1 Vliv na toto stanoviště bude 

eliminován navrženým projekčním 

řešením: překrytím monolitickou 

překryvní deskou pod štěrkovým 

ložem. 

9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-

Fagion)  

0 V souvislosti s projektem nedojde 

k zásahu do lesních porostů. 

Optimalizace bude probíhat 

výhradně v trase stávajícího tělesa 

trati. Ta je dnes elektrifikovaná, 

takže je dodržena nutná vzdálenost 

dřevin od trakce trati. 

Pouze u stanoviště 9170 (L3.1 

Hercynské dubohabřiny) dochází 

k zásahu do některých 

vymapovaných segmentů. Na 

rozdíl od bylinných společenstev se 

ale jedná o bodové zásahy na 

okrajích těchto segmentů a 

vzhledem k velikosti těchto 

segmentů i celkovému rozšíření 

tohoto typu lesní vegetace v rámci 

EVL můžeme negativní vliv 

vyloučit. 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  0 

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 

roklích  

0 

91H0* Panonské šípákové doubravy  0 

91I0* Eurosibiřské stepní doubravy  0 

4068 zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 0 Stanoviště, která by mohla být 

vhodná jako biotop výskytu tohoto 

druhu, nebudou záměrem dotčena. 

1689 včelník rakouský 

(Dracocephalum austriacum) 

0 až -1 Lokality výskytu včelníku se 

nacházejí v blízkosti, ale mimo 

dosah stavebního záměru. Tento 

druh, respektive lokality jeho 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=45
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=49
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=50
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=51
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=57
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=karta&id=58
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=87
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=58
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  Předmět ochrany (biotop/druh) Hodnota Zdůvodnění 

výskytu v EVL Karlštejn-Koda 

v rámci ČR jsou natolik význačné, 

že nesmí být záměrem zasaženy. 

Lokality výskytu včelníku budou 

označeny a navržená sanační 

opatření a stavební práce budou 

realizovány mimo tyto lokality.  

1324 netopýr velký (Myotis myotis) 0 až -1 U obou druhů se jedná především o 

riziko potenciálního zásahu do 

jejich zimovišť – jeskyní, které se 

v EVL nacházejí. Jedná se např. o 

překrytí vletových otvorů či 

poškození jeskyní zemními 

pracemi. Jak vyplývá z řešení 

v projektu vyplývajícího 

z konzultací s orgány ochrany 

přírody, riziko ovlivnění jeskyní 

v souvislosti s rekonstrukcí 

železničního spodku bude 

eliminováno vhodným projekčním 

řešením – překrytím monolitickou 

deskou.  U těchto prací v lokalitě 

jeskyní je také třeba dodržet 

vhodné načasování, aby 

nedocházelo k rušení zimujících 

netopýrů v době nejhlubší 

hibernace, cca říjen-únor.     

1308 netopýr černý 

(Barbastella barbastellus) 

0 až -1 

1078* přástevník kostivalový 

(Euplagia quadripunctaria) 

0 Druh nebude dotčen – naprostá 

většina lokalit jeho výskytu (resp. 

výskytu rostlin, na které je druh 

vázán) nebude dotčena. Případné 

odstranění dřevin sukcesně 

zarůstající skalní lokality může 

napomoci posílení vhodných 

biotopů tohoto druhu (tj. vhodné 

vegetace).     

1083 Roháč obecný  (Lucanus cervus) 0 Druh nebude dotčen. Při 

rekonstrukci trati nedojde ke 

kácení vzrostlých dřevin s 

dutinami. 

 

Závěr posouzení z hlediska opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných 

nepříznivých vlivů záměru 

Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany 

evropsky významné lokality 

1. Při realizaci optimalizace trati bude na území EVL Karlštejn-Koda v maximální míře 

respektována ochrana území: 

- stavba bude omezena na stávající těleso trati 

- práce i návoz materiálu budou probíhat přímo z kolejiště 

- nebudou zřizována žádná zařízení stavenišť 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=43
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=39
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- v souvislosti s bezprostřední blízkostí toku Berounky je nutno respektovat veškerá 

opatření eliminující riziko znečištění vodního toku.   

2. Lokality výskytu včelníku rakouského v km 31,5-31,6 budou ochráněny a v jejich 

bezprostřední blízkosti nebudou realizována žádná opatření související se stavbou, tj. 

situování ochranných plotů a sítí. Před zahájením stavby bude tato skutečnost znovu 

konzultována s pracovníky SCHKO Český Kras, aby byly tyto lokality aktuálně 

vymezeny a byl odsouhlasen optimální způsob jejich označení a ochrany.  

3. Pro ochranu jádrových lokalit dočasnou konstrukcí bude nejvhodnějším opatřením 

překrytí výskytu gumovými pásy, fixovanými do skalní stěny po dobu prací na čištění a 

odbourání horniny. Je nutné zajistit, aby tyto pásy překrývaly výskyty rostlin 

maximálně po dobu dvou týdnů a aby práce na čištění byly plánovány na dobu měsíců 

září a října, či později, když již méně hrozí přehřátí rostlin pod pásy. Zároveň by bylo 

vhodné, aby pásy nedoléhaly na rostliny plošně, ale byly místy podpírány např. 

dřevěnými latěmi, připevněnými k pásu.   

4. Ochranné sítě budou instalovány takovým způsobem, aby co nejlépe přilnuly a 

kopírovaly skalní podklad, a byla tak snížena možnost akumulace (organického) 

materiálu pod sítí a následná eutrofizace stanovišť.     

5. Z důvodu ochrany jeskyní, které jsou samy o sobě předmětem ochrany EVL, ale 

zprostředkovaně i jako biotopu netopýrů, jako dalšího předmětu ochrany této EVL, 

bude riziko poškození tohoto biotopu v souvislosti s rekonstrukcí železničního spodku 

eliminováno vhodným projekčním řešením, nejlépe překrytím monolitickou překryvní 

deskou pod štěrkovým ložem. 

6. Zemní práce související s rekonstrukcí železničního spodku by v lokalitách jeskyní 

přítomných pod tratí z důvodu rušení hibernujících netopýrů neměly probíhat v období 

říjen-únor.  

7. V souvislosti se stavbou nebude zasahováno do přiléhajících lesních porostů.   

8. Případné kácení dřevin např. z důvodu údržby trati či dřevin povolených kácet platným 

rozhodnutím orgánu ochrany přírody proběhne v období vegetačního klidu. Kácení 

bude omezeno na náletové dřeviny ohrožující bezpečný provoz na trati. 

9. V průběhu stavebních prací bude přítomen kvalifikovaný biologický dozor. Dozor musí 

být na stavbě po dobu čištění skal a odbourávání hornin přítomen denně a musí být, 

kromě odborné erudice v přírodních vědách, také oprávněn k provádění prací ve 

výškách a činnost provádět z lana. Dozor dalekohledem od paty svahu je nedostatečný. 

10. Jakékoli odlišnosti v rozsahu prací na skalních stěnách, případně následných sanačních 

opatření, pokud by nastaly při vlastní realizaci záměru, je nutno konzultovat a 

odsouhlasit se Správou CHKO Český Kras.   

 

Porovnání míry vlivu záměru s a bez provedení navržených opatření 

V předkládaném posouzení vlivu záměru na EVL Karlštejn-Koda jsme vyhodnotili, že záměr je 

v podobě, ve které byl předložen, realizovatelný s mírným negativním vlivem na předměty 

ochrany této EVL. Pracovní postupy a především rozsah navržených sanačních opatření je ale 

výsledkem dlouhé spolupráce a diskuze orgánů ochrany přírody se zástupci investora, 

zodpovědnými za přípravu projektové dokumentace. Podmínkou únosného zatížení přítomných 
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společenstev je proto dodržení stanoveného rozsahu prací a jejich načasování. Jakékoli 

odchylky, které by se při jejich skutečném provádění mohly vyskytnout, musí předem řešit 

kompetentní ekologický dozor ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody, zde 

pracovníky Správy CHKO Český Kras.     

 

Závěr posouzení 

Předkládané posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou lokalitu Karlštejn - 

Koda, konkrétně na přírodní stanoviště a druhy, které jsou v rámci tohoto území chráněny. 

Posuzovaný záměr byl předložen pouze v jedné variantě.  

Z posouzení vyplývá, že hlavním negativním vlivem záměru, kterým je primárně rekonstrukce 

úseku železniční trati, je realizace doprovodného, resp. souvisejícího opatření, a to sanačních 

opatření (očištění skalních stěn od vegetace a zvětralin, odbourání nestabilních hornin, sítě a 

záchytné ploty) na skalních stěnách bezprostředně sousedících s železniční tratí. Z provedených 

výpočtů hlavních dvou zasažených přírodních stanovišť (6190 a 8210) vyplývá, že bude 

procentuálně zasažená poměrně významná část těchto stanovišť v rámci celé EVL. Jedná se o 

7,8-8,5% (6190) a 15,8-18,8% (8210) z celkové výměry těchto dvou stanovišť v EVL. Jsou to 

vysoká čísla, která logicky vycházejí ze samotné podstaty klíčové části hodnoceného záměru – 

tj. sanace skal, na které jsou tato konkrétní stanoviště vázána. Přesto se domníváme, že je 

hodnocený záměr, při zvážení všech souvislostí, přijatelný, s tolerovatelným zásahem do 

přírodních stanovišť EVL.   

V textu předkládaného hodnocení se snažíme výše uvedený kvantitativně vyjádřený zásah 

zasadit do širšího kontextu. Jedním z nejdůležitějších argumentů je skutečnost, že i realizací 

plošně nejvíce zastoupeného opatření, tj. očištění povrchu skal od zvětralého povrchu a 

vegetace, nedojde k likvidaci vlastního stanoviště a možnosti jeho postupné regenerace. 

V těchto stanovištně extrémních podmínkách se velmi pravděpodobně bude jednat o proces 

pomalý. K jeho urychlení a celkové úspěšnosti je klíčové zachování vybraných zdrojových 

populací rostlin. Ty byly na každé lokalitě vybrány z nejkvalitnějších a druhově nejbohatších 

porostů, a tyto budou během stavebních prací ochráněny před poškozením.  

Dalším typem opatření s potenciálně největším dopadem je použití překryvných ocelových sítí. 

Ty budou pokládány a připevňovány k očištěnému povrchu, nebo přímo na povrch skal 

s přítomnými rostlinami. Možnost následné regenerace rostlinných společenstev je obdobná 

jako v předchozím případě. Sítě, které budou kopírovat skalní podklad, mohou usnadnit 

uchycení rostlin. Na druhou stranu existuje obava z ovlivnění trofie takového sekundárního 

stanoviště kumulací organického materiálu za sítí.  U dalších typů navrhovaných sanačních 

opatření nebude dopad takto plošný. Jedná se o místní odbourání nestabilních hornin, instalace 

dynamické bariéry a plůtků k zachycování uvolněných hornin. V případě záchytného pevného 

plotu podél trati dojde k částečnému zastínění báze skalních stěn.  

Co se týče druhových předmětů ochrany, je dopad záměru podstatně nižší. Největší pozornost 

jsme v tomto smyslu věnovali včelníku rakouskému, jehož populace jsou svým výskytem 

vázány na skalní hrany nad řešenými plochami. Stavbou přímo dotčeny nebudou, přesto je 

nutné jakékoli riziko eliminovat označením a vhodnou ochranou jednotlivých dílčích populací. 

V textu posouzení byla definována i další zmírňující opatření, která snižují dopad realizace 

záměru na tuto lokalitu soustavy Natura 2000. Navíc mohou podpořit obnovu a rozvoj cílových 

společenstev.  

Záměr je posuzovaný v podobě, která je výsledkem koncensu požadavků na bezpečnost 

provozované železniční trati na straně jedná a podmínek k ochraně výjimečně cenných částí 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                262 

 

přírody ze strany orgánů ochrany přírody na straně druhé. Požadavky na zpřesňování a kvalitu 

vstupních údajů a průběžnou úpravou relevantních částí projektové dokumentace tak byla 

předmětem posouzení podoba zohledňující jednotlivé zájmy. Na základě provedeného 

posouzení můžeme konstatovat, že realizace záměru v přeložené podobě nebude mít 

významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Karlštejn-Koda.    

Vyhodnocení vlivu záměru na celistvost lokality 

Železniční trať prochází v posuzovaném úseku velmi hodnotným územím EVL Karlštejn-

Koda. Trať je v území dlouhodobě stabilizovaná, ale součástí uvažované optimalizace je nově i 

realizace ochranných opatření na bezprostředně sousedících skalních stěnách z důvodu zajištění 

ochrany trati před padajícími kameny. Realizace záměru, včetně těchto opatření, nebude mít 

významný negativní vliv na celistvost lokality. Pro další snížení dopadu záměru byla navržena 

řada zmírňujících opatření.  

Samotnou realizací navržených a hodnocených technických opatření nedojde k likvidaci 

biotopů a přítomných přírodních stanovišť jako takových, resp. ne v takovém rozsahu, který by 

měl vliv na celistvost lokality. Za nejvýznamnější opatření, ke kterému došlo na základě 

konzultací s orgánem ochrany přírody a bylo zapracováno do projektového řešení, považujeme 

v tomto smyslu ochranu jádrových lokalit a redukci či eliminaci některých technických opatření 

v nejhodnotnějších lokalitách. Při současné dobré znalosti skladby rostlinných společenstev na 

základě použité metody snímkování skalních stěn pomocí dronu v této lokalitě bude možné 

monitorovat (a srovnávat) dopad realizovaných technických opatření. 

Hodnocení možných kumulativních vlivů 

Zpracovateli nejsou známy žádné kumulativní vlivy v území, které by spolu s posuzovaným 

záměrem mohly negativně ovlivnit EVL Karlštejn - Koda a její předměty ochrany. 

Vlivy na zvláště chráněná území 

Posuzovaný záměr je v souvislosti s realizací sanací skalních svahů v přímém střetu 

s vybranými předměty ochrany PR Tetínské skály, NPR Koda i CHKO Český kras. 

Jedná se zejména o bezlesá společenstva skalních výchozů a na ně vázanými populacemi 

zvláště chráněných druhů, vč. lomikamene trsnatého, vždyživého a hvozdíku sivého. Během 

vývoje záměru došlo k úpravě projektu sanací tak, aby byl vliv na skalní společenstva, resp. 

populace zvláště chráněných druhů snížen. 

Ve střetu s územím NPR Koda se nachází pouze lokalita sanací č. 6. Plán péče o NPR Koda 

uvádí dvě hlavní populace výskytu hvozdíku vždyživého v Císařské rokli. Podél železnice se 

tedy jedná pravděpodobně o další, poměrně bohatou populaci. Do hlavních oblastí výskytu tedy 

nebude zasahováno. Ovlivnění bude sníženo ponecháním navržených ploch úplné ochrany 

výskytu chráněných rostlin, vč. ponechání dvou ploch, které budou následně překryty ocelovou 

dvouzákrutovou sítí. Ochráněny budou jak populace lomikamene vždyživého, tak hvozdíku 

sivého. V tomto případě by bylo vhodné následně sledovat vývoj populací, resp. vývoj vegetace 

po zakrytí ocelovou sítí (s ohledem na zachycení opadu apod.). Další druhy, které byly ve střetu 

se sanacemi zjištěny (lilie zlatohlavá, kruštík tmavočervený, tařice skalní) se na území NPR 

Koda vyskytují hojně a jejich populace budou ovlivněny pouze marginálně. 

Ve střetu s PR Tetínské skály jsou lokality sanací 12-19. Na všech těchto lokalitách, vyjma 

lokality 19, se hojně vyskytuje lomikámen trsnatý, jehož populace na Tetínských skalách 

představuje jednu z hlavních lokalit výskytu. Při ponechání tzv. jádrových ploch s výskytem 

lomikamene trsnatého bez jakéhokoliv zásahu a při realizaci selektivního čištění bude na 

plochách dotčených pracemi zachováno cca 50 % jeho porostů. Je třeba přihlédnout také 

k faktu, že jednotlivé trsy se vyskytují i mimo lokality s navrženými sanacemi. 
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Lomikámen vždyživý se vyskytuje i na dalších lokalitách (např. Sv. Jan pod Skalou, Vanovické 

skály, Císařská rokle, PR Kobyla). Na Tetínských skalách byl zjištěn ve střetu s lokalitami 

sanací 14-18. Hojně se vyskytuje na lokalitě 14, kde bude v důsledku navržených ploch bez 

zásahu, ochráněno téměř 60% populace. Poměrně hojný je také na lokalitě 15, kde zůstane 

zachováno cca 45 %. Na lokalitě 16 bude zachováno 24 % populace, hlavní těžiště zdejší 

populace je přímo v kolmé stěně nad železnicí, kde bude provedeno čištění. Také na lokalitách 

17 a 18 jsou hlavní těžiště populace vázány na místa s navrženým čištěním skalních stěn. 

Zachováno zůstane 17, resp. 9% rozlohy populace. Oproti lomikamenu trsnatému tedy dojde 

v případě lomikamene vždyživého k odstranění větší části populace. Dojde tedy k výraznějšímu 

ovlivnění na lokální úrovni. Na úrovni regionální k významnému úbytku vzhledem k jeho 

rozšíření nedojde. 

V případě hvozdíku sivého se jedná o druh, který je v širším území zastoupen také na 

Vanovických skalách, v okolí Tomáškova lomu či v NPP Zlatý kůň. Velmi ojediněle byl 

zaznamenán na lokalitě 14. Cca 20% rozlohy jeho porostů bude zachováno na lokalitě 15, 62% 

na lokalitě 16, 50% na lokalitě 17 a 34% na lokalitě 18. Také v případě hvozdíku sivého dojde 

k úbytku na úrovni lokální, nicméně na úrovni regionální nedojde k významnému ovlivnění. 

Ačkoliv budou vybrané skály sanovány, tedy zde bude zde částečně či zcela odstraněna 

vegetace, lze očekávat postupné znovuosídlení cílovými druhy, a to jak zástupci rostlin, tak 

živočichů. 

Z hlediska vyhlášené chráněné krajinné oblasti Český kras lze konstatovat, že vlastní 

modernizace železnice nepřinese výraznější změny. Opět pouze v souvislosti s realizací 

sanačních opatření dojde k částečnému narušení krajinného rázu a populací ZCHD. Z hlediska 

krajinného rázu se budou patrně nejvýrazněji projevovat opatření na Tetínských skalách. Další 

lokality nejsou příliš pohledově exponované.  

 

Vlivy na ÚSES 

NRBC Karlštejn – Koda 

• posuzovaný záměr kříží nadregionální biocentrum v km 31,0-32,7 a 33,6-34,7 

• celý úsek bude realizován technologií bez snášení kolejového roštu a tím budou 

minimalizovány zábory během výstavby 

• železnice v úseku mezi Karlštejnem a Tetínem prochází nadregionálním biocentrem 

NRBC 22 Karlštejn – Koda. Jedná se o velmi rozsáhlé biocentrum. Samotná 

modernizace železnice nebude mít na NRBC v podstatě vliv. Mostní objekty v území 

budou zachovány ve vhodných parametrech pro umožnění migrace. Jeden propustek 

připravený pro revitalizaci po ukončení provozu činného lomu byl na základě 

požadavků správy CHKO Český kras navržen nově k vybudování. Ovlivněny budou 

skalní svahy nad železnicí a biota na ně vázaná v souvislosti s navrženými sanacemi.  

• i přes výše uvedená ovlivnění zůstanou ekologicko-stabilizační funkce územního 

systému ekologické stability zachovány. 

 

NRBK K56  

• Funkce NRBK bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi 

provozu 

Ochranné pásmo NRBK 

- celé zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru 

- účelem ochranných zón je podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky 

regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm 
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ekologické stability („kostra ekologické stability“) nacházející se v zóně jsou chápány jako 

součást nadregionálního biokoridoru. 

• ochranné pásmo bude ovlivněno především po dobu výstavby, během provozu trati by 

nemělo dojít k význmnému ovlivnění  

lokální ÚSES 

Nejsou dotčeny lokální biokoridory ani biocentra. Mezi Berounem a Tetínem je nad tratí veden 

lokální biokoridor, záměrem nebude dotčen. 

 

Vlivy na památné stromy 

Záměr není v kolizi s žádným památným stromem.  

Vlivy na jeskyně 

Použitím techniky georadaru došlo ke zjištění podzemních prostor pod železničním tělesem. 

Konstrukce pražcového podloží se v místech s výskytem podzemních prostor bude stávat ze 

železobetonového nosníku min. tloušťky 500 mm, oboustranně vyztuženého, šířky 4,5 m. 

Projekt nepředpokládá výskyt dutin pod štěrkovým ložem a výškové umístění nosníků se 

předpokládá v úrovni větší jak 1,2 m od nivelety koleje. Toto uspořádání bude shodné v koleji 

č.1 a 2 v délce 15 m. Vlastní krasové prostory takto ovlivněny nebudou. 

 

 
Obr.č. 82 Navržené konstrukční uspořádání pražcového podloží nad krasovými dutinami 

 

Tab.č. 88 Přehled podzemních prostor, které mohou být v souvislosti s výstavbou ovlivněny  

název 

 

evidenční 

číslo  

km  ovlivnění drážního tělesa  

Kostelík 17-005 31,415 v km 31,43 probíhá cca 3 m pod tratí 

Pavoučí 17-004 31,498 v km 31,49-31,5 probíhá cca 2 m pod tratí 

Podtraťová 17-002 31,743 v km 31,69 probíhá šikmo 1-2 m pod tratí 

bez označení  33,65 v km 33,65 probíhá cca 2,5 m pod tratí 

Elektrifikační II 14-032 33,866 

zjištěna pod patkou TS 103, v km 33,99 

v hloubce 1 m pod tratí 

Elektrifikační I 14-031 34,600 

zjištěna při betonování patky TS, v km 34,6 

v hloubce 1,5 m pod tratí 
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D.I.8.  Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

Součástí dokumentace záměru je posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, 

příloha č.6. 

Posouzení bude využívat postupu hodnocení dle Metodického postupu (VOREL – CULEK – 

BUKÁČEK – MATĚJKA – SKLENIČKA, 2004), který vychází z textu §12 zákona. Výklad 

jednotlivých pojmů koresponduje s metodikou hodnocení krajinného rázu používanou správou 

CHKO ČR (BUKÁČEK – MATĚJKA, 1997) a s návrhem metodického doporučení, 

vypracovaného AOPK ČR (MÍCHAL et al. 1999). 

Dle Metodického postupu (VOREL – CULEK – BUKÁČEK – MATĚJKA – SKLENIČKA, 2004) 

probíhá posouzení navrhovaného záměru na KR v následujících fázích: 

1 Popis navrhovaného záměru (stavby nebo využití území) 

popis z hlediska možného ovlivnění krajinného rázu navrhovanou stavbou nebo navrhovaným 

využitím území, konfliktů, definování cílů a klíčových otázek hodnocení na základě obecné 

charakteristiky území a očekávaného vlivu NZ 

2 Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 

vymezení dotčeného krajinného prostoru (místa krajinného rázu) pomocí okruhu potenciální 

viditelnosti a pomocí vizuálních barier jakožto území skutečně nebo potenciálně zasaženého 

vlivem navrhované stavby nebo využití území. Vymezuje se pomocí barier očekávané 

viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů, hmoty nelesní zeleně, horizonty a 

okraje zástavby 

3 Vymezení oblastí (ObKR) a míst krajinného rázu (MKR) 

vymezení jednotlivých míst KR v PDoKP – obecná charakteristika širšího území (oblasti 

krajinného rázu) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, 

vegetační kryt, osídlení, kultura, historie) 

4 Identifikace a klasifikace znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky 

identifikace znaků a hodnot krajinného rázu v oblastech a místech krajinného rázu a klasifikace 

identifikovaných znaků z hlediska významu jednotlivých znaků v souboru typických znaků 

krajinného rázu dané oblasti nebo místa a z hlediska jejich cennosti 

5 Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky a hodnoty 

odstupňování významu a cennosti jednotlivých rysů a hodnot na hodnoty běžné, významné pro 

ráz krajiny, určující ráz krajiny, jedinečné v rámci oblasti krajinného rázu nebo v rámci státu 

6 Určení únosnosti zjištěné míry vlivu 

shrnutí výsledků předchozího hodnocení, zvážení míry zásahů do jednotlivých hodnot, zvážení 

významu a cennosti jednotlivých rysů a hodnot (významné, určující, jedinečné), vyslovení 

závěru (přijatelný, nepřijatelný, na hranici přijatelnosti), eventuálně podmínek pro minimalizaci 

zásahu do krajinného rázu 

 

Ve výše uvedeném  Metodickém postupu (VOREL – CULEK – BUKÁČEK – MATĚJKA – 

SKLENIČKA, 2004) jsou vysvětleny pojmy, se kterými posouzení pracuje. Jedná se o pojmy 

uvedené v §12 zákona a o pojmy související: 
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krajina – část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona). 

 

krajinný ráz – je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo 

oblasti (§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik 

 

oblast krajinného rázu – je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 

charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného 

celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. 

Je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících 

se charakteristik. 

 

místo krajinného rázu – část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a 

historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo 

krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem. Jedná se 

zpravidla o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově 

spojitý z většiny pozorovacích stanovišť nebo o území vnímatelné díky své výrazné 

charakterové odlišnosti. 

 

estetická hodnota krajiny – je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického 

měřítka a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny. Předpokladem 

vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti 

pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, 

struktura složek).   

 

přírodní hodnota – je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu 

k jejich trvalé udržitelnosti, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů, členitou 

morfologií krajiny, harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými 

přírodními dominantami krajiny. 

 

významný krajinný prvek – dle ustanovení §3, odst. 1, písm. b) zákona. 

 

zvláště chráněné území – dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona. 

 

kulturní dominanta krajiny – je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy 

kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného 

oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují souhrn 

charakteristik daného místa či oblasti. 

 

harmonické měřítko krajiny – vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá 

harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného 

využívání dané krajiny. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku 

a měřítka a jednotlivých prvků. 

 

harmonické vztahy v krajině – vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí 

(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých 

prvků a prostorů krajinné scény. 
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charakteristika krajinného rázu – uspořádání krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich 

souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a 

historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků. 

 

historická charakteristika krajinného rázu – je specifickou součástí kulturní charakteristiky 

a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická 

charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, 

jejím využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti.  

 

kulturní charakteristika krajinného rázu – je dána způsobem využívání přírodních zdrojů 

člověkem a stopami, které v krajině zanechal. 

 

přírodní charakteristika krajinného rázu – zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými 

přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a 

biogeografické poměry, tak aktuálním staveb ekosystémů. 

 

činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa – taková 

činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a 

obsah jednotlivých charakteristik. 

 

V rámci komentáře k navrhovanému záměru se bude nutné vyjádřit ke specifickým otázkám 

problematiky vizuálního projevu navrhovaného záměru v krajinné scéně, což se týká zejména: 

• polohy navrhovaného záměru vůči cenným partiím krajiny  

• plochy a formy navrhovaného záměru vzhledem ke geomorfologii a vzhledem ke 

skutečné viditelnosti v blízkých i v dálkových pohledech  

• vizuálního uplatnění navrhovaného záměru v kontextu přírodních a přírodě blízkých 

partií krajiny 

 

Všechny tyto otázky jsou v případě posuzovaného záměru relevantní. Jedná se o záměr, který 

má z hlediska vizuálního projevu v krajině několik výhod, ale i četné nevýhody: 

 

1   Výhody 

Za výhodu navrhovaného záměru je možno považovat skutečnost, že se nejedná o nový vpád 

velké technické stavby do krajiny, nýbrž o průchod územím, ve kterém již železniční trať 

existuje. Existující trať nejen že vytvořila v krajině technickou stopu, ale vytvořila též tradici 

železničního propojení touto krajinou. To je velmi důležité pro vnímání železniční trati jako 

tradičního nebo nového (a proto cizorodého) fenoménu. 

Vedení liniové stavby je příznivější v členitějším terénu, který je prostorově členěn na menší 

vizuálně vnímatelné úseky. Nelze proto běžně spatřit celkovou délku trasy z jednoho místa. 

Výhodou navrhovaného řešení je skutečnost, že nedojde ke změně trasy (vytváření nových 

úseků) ani ke změně nivelety existující trati. 

 

2   Nevýhody 

Optimalizovaná trať bude mít složitější vybavení doprovodnými zařízeními a stavbami, což se 

projeví v krajinné scéně jako posílení vizuálního významu trati. Je jisté, že to zároveň přispěje 

k zlepšení např. hlukových a bezpečnostních poměrů, ale to není otázka ochrany krajinného 

rázu. K tomu přistupuje i skutečnost, že existující trať je do krajiny zapojena doprovodnou 

zelení a návazností na další strukturu vegetačních prvků (lesní porosty i nelesní rozptýlená 

zeleň), což se v důsledku výstavby v některých úsecích změní. Vzhledem k významu a 



Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)              Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

 

SUDOP PRAHA a.s.                                                                                                                                                268 

 

nadčasovosti stavby – existující trať je stará již půldruhého století – je však tuto okolnost brát 

s rezervou. 

Optimalizace trati vyžaduje sanaci přilehlých skalních útvarů, přičemž dojde k odstranění 

vegetace (s výjimkou nejcennějších lokalit) a vytvoření dalších opatření (překrytí sítí, 

vybudování zábran atd.). Skalní útvary v krajině vyniknou, ale do značné míry a na delší dobu 

ztratí svoji autenticitu. 

Pro celkové posouzení navrhovaného záměru je kromě toho potřeba odpovědět na standardní 

otázky: 

 

a) Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru dotčeném vlivem navrhovaného záměru znaky 

přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a hodnotami estetickými? Mají 

přítomné znaky a hodnoty jedinečný význam? 

b) Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich 

navrhovaný záměr nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 

Ovlivní navrhovaný záměr podstatným způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat do 

cenných dílčích scenerií 

 

Zájmové území se nachází v oblasti krajinného rázu Karlštejn – Tetín dle studie Preventivní 

hodnocení CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu (ATELIER V, 2008). 

 

1. Vymezení místa KR (MKR) a PDoKP 

V rámci jednotlivých oblastí je možno najít prostorově ohraničené menší části krajiny s 

výrazným a specifickým krajinným rázem. Jsou to tzv. „místa krajinného rázu“ (MKR), což 

jsou určité krajinné prostory, v krajině prostorově ohraničené a vnímatelné. Krajinný prostor je 

buď vizuálně vnímatelným a zřetelně vymezeným prostorem v krajině nebo částí území (třeba i 

méně přehlednou), která má výrazně stejnorodý charakter. Dle výše uváděného Metodického 

postupu (Vorel – Culek – Bukáček – Matějka – Sklenička, 2004) je místo krajinného rázu část 

krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu 

estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného 

rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem. Jedná se zpravidla o vizuálně vymezený krajinný 

prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť 

nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti. 

Ve výše citované studii Preventivní hodnocení CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu 

(Atelier V, 2008) byly uvnitř oblastí krajinného rázu vylišena i místa krajinného rázu (krajinné 

prostory, KP). NZ prochází místy krajinného rázu A.1 Tetín a A.3 Karlštejn–Srbsko (přibližuje 

se MKR A.2 Koda). 

MKR (KP) Karlštejn–Srbsko 

Rozlehlé údolí s hlubokým zářezem Berounky mezi Srbskem a Hlásnou Třebaní vytváří 

krajinný prostor, navazující na západě na prostor Tetína. Na východě se otevírá za soutěskou 

Zadní Třebaně do širokého údolí se zástavbou Řevnic. Východní hranice prostoru je na rozdíl 

od západní hranice velmi výrazná. Je to hranice CHKO, blízká hranici Karlštejnské vrchoviny a 

Řevnické brázdy. Podobně jako u prostoru Tetína i zde je prostor tvořen skalnatým kaňonem 

Berounky a vyvýšenou říční terasou, která se nalézá ale pouze na severním (levém) břehu 

Berounky. Jižní břeh se zvedá k terénnímu hřbetu s výšinami Střevíc a Voškov, tvořícímu 

hranici dvou krajinných celků (KC A a KC B). Severní hranici prostoru vytváří okraj lesních 

masivů NPR Karlštejn a vegetační kryt tak tvoří převážně menší lesní celky, v členitém terénu 
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však velmi výrazné. Prostor má otevřený charakter (s výjimkou kaňonu Berounky) s převahou 

mírně svažitých nečleněných zemědělských ploch. 

MKR (KP) Tetín 

Jedná se o krajinný prostor zaujímající údolí Berounky v nejzápadnější části toku v CHKO. 

Z úzkého skalnatého kaňonu řeky se prostor otevírá na vyvýšené říční terasy a stoupá 

k lesnatým horizontům, které jej vymezují na jihu (Koda) a na severu (Herinky). Na západě se 

prostor otevírá směrem k Berounu mimo hranice CHKO, na východě je spojen s navazujícím 

prostorem Karlštejn–Srbsko. Charakter krajinného prostoru je dán především tokem údolí 

Berounky s větším měřítkem, hluboce zaříznutými roklemi a skalnatými srázy, horizonty 

rozsáhlých lesních masívů a zástavbou obce Tetín s výraznou historickou siluetou v dominantní 

krajinné poloze. 

Aby nebylo nutné hodnotit zbytečně rozsáhlé území, bývá v některých případech potřeba 

vymezit v krajině prostor, který může být fyzicky, vizuálně nebo dojmově dotčen NZ. Takový 

prostor se označuje jako „potenciálně dotčený krajinný prostor“ (PDoKP). Z hlediska §12 může 

být PDoKP tvořen jedním nebo více „místy KR“. U liniové stavby – což je i případ NZ – je 

možné posouzení rozdělit dle vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru jakožto 

soustavy na sebe navazujících krajinných prostorů (míst či souborů míst krajinného rázu) na 

posouzení jednotlivých úseků. Pro každý úsek se následně dělá samostatné hodnocení.  

V případě tohoto konkrétního NZ tvoří PDoKP tři krajinné prostory – C, D, E (toto označení 

navazuje na materiál Optimalizace trati Černošice (mimo) – Beroun (mimo). Posouzení vlivu 

na krajinný ráz, Atelier V, 2016), z nichž každý můžeme považovat za jedno místo KR (MKR), 

byť zcela jejich hranice neodpovídají hranicím míst KR vymezených ve studii Preventivní 

hodnocení CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu (Atelier V, 2008). Je to proto, že tato 

místa byla vymezována na základě jiných kritérií (ne tolik dle homogenního charakteru území 

jako spíše dle prostorových parametrů území dotčených NZ).   

Pro identifikaci znaků krajinného rázu v rámci jednotlivých PDoKP budou využity provedené 

analýzy a identifikované znaky pro PDoKP C, D, E ze studie Preventivní hodnocení CHKO 

Český kras z hlediska krajinného rázu (Atelier V, 2008) a přiměřeně ze studie Preventivní 

hodnocení CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu (Atelier V, 2008). 
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Obr.č.83 Potenciálně dotčený krajinný prostor (PoDKP) je tvořen vzhledem k charakteru reliéfu a 

vizuálním bariérám třemi krajinnými prostory: C, D, E (Atelier V, 2019, podklad Základní mapa ČR, 

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec) 

 

PDoKP je tvořen třemi částmi, proto bude – jak je u liniových staveb běžné – identifikace a 

klasifikace znaků a hodnot probíhat pro každou část zvlášť. 

Ve smyslu dikce § 12 zákona a výše uvedených zásad Metodického postupu posouzení (VOREL 

– CULEK – BUKÁČEK – MATĚJKA – SKLENIČKA, 2004) bude pro každý PDoKP provedena  

identifikace znaků KR. V rámci identifikace budou zjišťovány znaky a definován vliv NZ na 

tyto znaky. Bude se jednat zejména o: 

 

• přírodní charakteristiku  

• ZCHÚ  

• VKP  

• kulturní a historickou charakteristiku  

• kulturní dominanty 

• estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy  

 

Identifikace znaků krajinného rázu pro jednotlivé PDoKP 

PDoKP „C“ (km 30,6 – km 32,7) 

PDoKP zahrnuje území od počátku NZ až zhruba k okraji zástavby Srbska na pravém břehu 

Berounky v ulici U Císařské rokle – k toku Císařského potoka v ústí Císařské rokle (ve 

skutečnosti je prostor ohraničený na východě ohbím Berounky u mostu mezi Poučníkem a 

Budňany). Za skalami nad pravobřežním srázem Císařského potoka a na pravém břehu 

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec
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Berounky a za ohbím skalnatých srázů pod lokalitou Ve škrobech se otevírá prostorový celek 

navazujícího MKR „D“. Celé MKR je prostorově ohraničeno skalnatými srázy nad oběma 

břehy Berounky – nad levým břehem skalními srázy okraje NPR Karlštejn a východně 

Petzoldovým lomem, nad pravým břehem převážně zalesněnými skalnatými srázy. Podél toku 

se nachází úzká niva provázená povětšinou doprovodnými břehovými porosty. Je to mimořádně 

působivá krajina s úzkou nivou, na levém břehu ohraničenou skalnatými srázy se zřetelnou 

terénní hranou a dalšími výšinami v pozadí. Na pravém břehu se v lokalitě Poučník otevírá širší 

prostor nivy s nádražím a průmyslovým areálem. 

Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, drobnou sanaci mostu v ev. km 32,801 a 

propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a 

informačního zařízení, pokládku traťového metalického a optického kabelu, místní kabelizaci, 

rekonstrukci trakčního vedení apod. 

Projekt řeší ochranu (sanaci) skalních útvarů, situovaných podél první traťové koleje v řešeném 

úseku žst. Karlštejn (mimo) – žst. Beroun (mimo). Navržená opatření vycházejí z průzkumu 

Ochrana skalních svahů a návrh technických opatření, který provedla fa Arcadis v roce 2015 s 

aktualizací v roce 2018.  

Na celém úseku je navrženo celkem 16 úseků a 2 dílčí úseky, pojmenované jako lokalita 04 až 

lokalita 19. Navrženo je celkem 11 typů sanačních opatření.  

V MKR „C“ se nachází následující lokality: 

Lokalita 04 (km 31,200 – 31,600), jejíž části budou očištěny od vegetace a v určitých úsecích 

bude umístěn lehký záchytný plot (viz výkres Lok_04_fin) 

Lokalita 05 (km 31,600 – 31,800), kde bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

odbourání nestabilních hornin, překrytí částí skalních stěn ocelovou dvouzákrutovou sítí, 

umístění lehkého záchytného plotu i pevných zábran (viz výkr. Lok_05_fin). 

Lokalita 06 (km 32,350 – 32,600), kde bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, očištění 

skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, překrytí skalní stěny 

ocelovou dvouzákrutovou sítí, umístění těžkého záchytného plotu, dynamické bariéry, kotvení 

nestabilních hornin a umístění pevné zábrany při patě svahu (viz výkr. Lok_06_fin). 

Co se týká mimolesní zeleně, je třeba v blízkosti trati oboustranně 7,5 m od osy krajní koleje 

odstranit porosty keřů a náletových dřevin. Za kácenou zeleň je třeba poskytnout odpovídající 

náhradní výsadby. Před započetím prací na sanacích skalních útvarů je třeba odstranit plošně 

porosty v místech zajištění skalních svahů. 

Přírodní charakteristika KR – PDoKP C. Celý PDoKP již leží v hranicích CHKO Český 

kras. NZ přímo prochází 3. (v zastavěném území Karlštejna), 2. i 1. zónou (v ohbí u Srbska). 

Geomorfologicky náleží k okrsku Bubovická vrchovina, severovýchodní části Karlštejnské 

vrchoviny. Je tvořen souvrstvím siluru a devonu centrální části barrandienské pánve, kde se 

kromě převládajících vápenců podřadně uplatňují i žilné a výlevné bazalty. Území má 

charakter staré terciérní paroviny, do které se během kvartéru zahloubily kaňony Berounky a 

jejích přítoků. 

Prostor tvoří zřetelně vymezené údolí Berounky tekoucí poměrně v přímém směru mezi ohbím 

u Srbska a Klučic. V meandru u Klučic je údolí úzké, ale dále po proudu se v lokalitě Poučník 

otevírá do poměrně široké ploché nivy s nádražím a novou zástavbou, aby se dál za 

průmyslovým areálem na pravém břehu zase zúžilo a sevřelo, takže řeka opouští PDoKP v 

uzavřeném neurbanizovaném koridoru. Svahy na levém břehu jsou výrazné a poměrně prudké, 
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spadající do údolí. Břeh je úzký, vesměs neurbanizovaný (až na lokalitu bývalých Budňan a Ve 

Spáleném). Horizont je rozvlněný, vynikají v něm terénní dominanty Prostřední hory (383 m n. 

m.), Javorky (384 m n. m.) a Plešivce (362 m n. m.). Svahy jsou převážně pokryté listnatými a 

smíšenými lesy na svazích, sutích a v roklích (mj. šípákové doubravy, doubravy, vápencové 

bučiny), objevují se však na jižních svazích i menší plochy vinic vč. terénních úprav teras, 

opadavých křovin a suchých trávníků (vegetace skalních stepí). Do levobřežních svahů se 

zařezává úzké a hluboké údolí Budňanského potoka, na jehož dně a svazích je rozložena 

zástavba Karlštejna (Budňan) se stejnojmenným hradem na výrazném ostrohu. Z hlediska 

ochrany přírody se jedná o jedno z nejcennějších území CHKO, zařazené do NPR Karlštejn, 

představující nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázku přírody Českého krasu.  

Pravý břeh je širší, vytváří poměrně široké údolí, postupně urbanizované. Je vymezen 

zalesněnou hranou pod Voškovem (369 m n. m.). Protékají jím drobné vodní toky, 

pravostranné přítoky Berounky. V západní části údolí jsou již listnatými porosty zalesněné 

svahy pod vrchem Střevíc (385 m n. m.) prudší, se skalami prudce klesajícími k úzkému 

pravému břehu, po které vede železniční trať a mezi ní a řekou úzká niva. V této části údolí již 

žádná zástavba není a krajina má výrazně přírodní charakter.  

Zatímco část levého břehu je součástí NPR Karlštejn, pravá je vyhlášena jako NPR Koda 

sloužící k ochraně krajinného rázu, zvířeny a květeny. Velká část území též náleží k EVL 

Karlštejn-Koda, velké plochy jsou zařazeny mezi skladebné prvky nadregionálního, 

regionálního i lokálního ÚSES. 

V nivě se objevují louky, trvalé travní porosty, niva mezi Poučníkem a Krupnou je však stále 

intenzivněji zastavována různorodou rodinnou zástavbou. Přírodní charakteristiku doplňuje 

četná nelesní zeleň i bohatá zeleň zahrad. 
 

Přírodní charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků 

krajinného rázu.  
 

 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „C“ 

1 

Ploše vrchovinný reliéf Bubovické vrchoviny se zaříznutým údolím 

Berounky a Budňanského potoka s terasami a zaříznutými roklemi 

(Císařská, Myší, Klenová) 
+ XXX XXX 

2 
Terénní dominanty Prostřední hory (383 m n. m.), Javorky (384 m n. m.) 

a Plešivce (362 m n. m.) 
+ XX XX 

3 
Výrazné zalesněné svahy vymezujících údolí, místně velmi prudké, místy 

s agrárními terasami (vinice) a tvary po těžbě (Petzoldův lom) 
+ XXX XXX 

4 
Řeka Berounka s břehovými porosty, vesměs s přírodnějšími břehy 

(částečně regulovaný tok) s doprovodnou vegetací 
+ XXX XX 

5 Budňanský potok a další drobné přítoky Berounky + X X 

6 Skály nad tratí na pravém břehu, skály a skalní odkryvy na svazích + XXX XX 
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 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „C“ 

(Budňanská skála), v Císařské rokli ad. 

7 
Listnaté a smíšené lesy (mj. šípákové doubravy, doubravy, vápencové 

bučiny) 
+ XX XXX 

8 Opadavé křoviny a suché trávníky na svazích + XX XXX 

9 Louky (částečně záplavové) a nivní porosty + XX X 

10 
Nelesní krajinná zeleň (drobné segmenty, remízky, zeleň podél 

komunikací, železnice, vodotečí na mezích atd.) 
+ X X 

11 Zeleň zahrad rodinných domů a chatových kolonií + X X 

 

Kulturní a historická charakteristika KR – PDoKP C. Území leží ve staré sídelní oblasti 

kontinuálně osídlené již od pravěku (v jeskyni „Nad vodopády“ doloženy archeologické stopy 

sídliště jeskynního člověka ze starší doby kamenné). PDoKP náleží k obci Karlštejn, která pod 

tímto jménem vznikla až v roce 1952 administrativním spojením obcí Budňany (1794 od císaře 

Františka I. povýšeny na městys) a Poučník. Založení vsi je spojeno se stavbou hradu Karlštejn, 

který dal vybudovat Karel IV. Základní kámen ke stavbě hradu byl položen v roce 1348 a 

stavba byla dokončena v roce 1355. V období výstavby hradu byl vybudován i kostel sv. 

Palmácia v Budňanech. Původní stavba byla poničena za husitských válek a dnešní podoba 

kostela pochází z počátku 16. století. Obě hlavní části obce, Budňany a Poučník, rozdělené 

řekou Berounkou, spojuje ocelový obloukový most dokončený v roce 1998. Okolí mlýna u jezu 

ve východní části Poučníku se nazývá Klučice, leží však již ve vedlejším PDoKP „B“. Zástavba 

Budňan má částečně dochovanou urbanistickou strukturu bez měřítkově či hmotově se 

vymykajících staveb. Urbanistická struktura Poučníku je ovlivněna tratí, která přechází přes 

původní centrum vsi (dochovány hmoty původních statků). Řada staveb má dochován tradiční 

výraz, je zde však také velký podíl přestaveb a novostaveb. Charakter obce je velmi výrazně 

ovlivněn turistickým významem hradu. Na území Karlštejna se dochovala řada kulturních 

památek a architektonicky zajímavých staveb. Nejvýznamnější je hrad Karlštejn, národní 

kulturní památka a výrazná dominanta zaklesnutá v hlubokém údolí Budňanského potoka. 

Dnešní podoba hradu je výsledkem romantické, novogotické restaurace z konce 19. 

století. Drobnou, ale působivou dominantou při vstupu do údolí je kostel sv. Palmacia se 

hřbitovem, vystavěný v roce 1351 a v 18. století upravený do nynější podoby. Památkově 

chráněný je o barokní objekt fary z roku 1755 s bránou, měšťanský dům čp. 53 či socha sv. 

Šebestiána na návsi z roku 1714 z Braunovy dílny. V okolí Karlštejna jsou dochovány zbytky 

polního husitského opevnění 

V západní části katastrálního území Poučník se ve svahu nachází osada Krupná. Leží na 

ostrohu nad levým břehem řeky Berounky, jihozápadním směrem od obce Karlštejn. Západně 

od Krupné se zvedá kopec Střevíc, jižně je stará pískovna. Zmínky o obci Krupná i o osadě 

Poučník, ležící poněkud východněji a blíže k obci Karlštejn, jsou starší, nežli zmínky o hradě 
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Karlštejně. Na hrad, na řeku Berounku i na obec Karlštejn, je z Krupné velmi pěkný výhled. 

Krupná je v roce 1869 uváděna jako osada obce Běleč (Bělč), později se jako osada již neuvádí. 

V Krupné se nenachází žádné architektonicky cenné či památkově chráněné objekty. 

Urbanistická struktura centra bývalé vsi s kapličkou na návsi a původními statky, byť s četnými 

přestavbami a novostavbami, je částečně dochovaná. Území ovlivnila v roce 1862 železniční 

trať. Zástavba se rozšířila i do údolí směrem ke Krupné, kde vedle rozsáhlé rodinné zástavby 

byl vybudován i průmyslový areál. Z dochovaných historických krajiných struktur v PDoKP 

lze uvést železniční trať, trasy řady cest, staré lomy, či vinice. 
  

Kulturní a historická charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a 

klasifikace znaků krajinného rázu.  
 

 Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „C“ 

1 
Starobylá kontinuálně osídlená kulturní oblast (archeologické stopy 

pravěkého člověka) 
O X X 

2 

Středověká sídlení struktura původně venkovských vsí a dvorů, s více či 

méně dochovanou urbanistickou strukturou (Budňany, Poučník, Klučice, 

Krupná) 
O X X 

3 Unikátní kulturní dominanta hradu Karlštejna (NKP) + XXX XXX 

4 Dílčí kulturní dominanta kostela sv. Palmacia v Budňanech + XX XX 

5 
Stopy husitských obléhacích zařízení (archeologické stopy) v okolí 

Karlštejna 
O X XX 

6 
Železnice z roku 1862 s budovami nádraží a dalšími doprovodnými 

objekty 
+ XX X 

7 
Dochované architektonicky cenné objekty vč. památkově chráněných i 

objekty s dochovanou formou venkovských usedlostí  
+ X XX 

8 
Novodobá zástavba rodinnými domy, bytovkami, přestavby, průmyslový 

areál – zejm. na pravém břehu v údolí 
O XX X 

9 

Výrazný charakter turistické lokality (restaurace, ochody, stánky, 

parkování, informace, ubytování atd.) – zejm. na levém břehu a v údolí 

Budňanského potoka 
O XX X 

10 Dochované historické krajinné struktury (trasy cest, vinice, lomy) + XX X 
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Obr. č.84  PDoKP „C“. Krupná. (Foto: Ivan Vorel, 2008) 

Vizuální charakteristika KR – PDoKP C. Prostor, zřetelně vymezený terénním horizontem, 

je vytvořený téměř přímým údolím Berounky mezi ohbím řeky u Klučic a u Srbska. Jedná se o 

poměrně přehledný úsek zanořený v západní části do skalnatého kaňonu, působivého tím, že 

zde není žádná viditelná zástavba (s výjimkou vápencových lomů na obou stranách). Je to 

mimořádně působivá krajina s úzkou nivou na levém břehu ohraničenou skalnatými srázy 

se zřetelnou terénní hranou na výšce cca 260 m n. m. (převýšení cca 50 až 60 m) a dalšími 

výšinami (Prostřední hora 383 m n. m., Javorka 384 m n. m., Plešivec 363 m n. m.) v pozadí. 

Na pravém břehu se v lokalitě Poučník otevírá širší prostor nivy s nádražím a průmyslovým 

areálem. Terénní hrana je patrná pod areálem golfu a poté západně od Krupné, kde za měnírnou 

již ohraničuje skalnatý sráz. Terénní dominanty jsou posunuty do pozadí, dále od břehu řeky 

(Voškov 368 m n. m., Střevíc 385 m n. m.). Velmi působivé je úzké a hluboké údolí 

Budňanského potoka, na jehož počátku vyniká drobná dominanta kostela sv. Palmacia a 

v pozadí, v průhledu údolím, dominanta hradu Karlštejna pod Kněží horou (357 m n. m.), 

usazená na vyvýšenině obklopené zalesněnými kopci.  

Osou údolí je řeka Berounka a železniční trať. Údolí je výrazně asymetrické, levý břeh je úzký, 

pravý břeh je v centrální části prostoru mírný a rozlehlý. Terén na levém břehu spadá do údolí 

Berounky prudkými srázy a skalami. Kromě zástavby Budňan při vyústění údolí Budňanského 

potoka je bez zástavby, výrazně přírodní. Naproti tomu pravý břeh doprovázený 

zaplavovanými loukami volně stoupá k jihozápadu, k terénní hraně pod golfem. Rozsáhlé 

plochy jsou oproti levému břehu zastavěné a zastavované velmi různorodou zástavbou vč. 

nádraží a průmyslového areálu. 

Kromě uzavřených přírodě blízkých lokalit na okrajích prostoru, kde řeka vytváří úzké údolí, 

na západě téměř kaňon se skalami a množstvím zeleně, má prostor údolí, zejména na pravém 

břehu, větší měřítko a otevřený charakter. Vzhledem k tomu, že zde nejsou objekty, které by se 

výrazně hmotově či výškově vymykaly měřítku převažující zástavby (průmyslový areál leží 

mimo centrální část prostoru), lze říci, že je v PDoKP přítomno harmonické měřítko a zřetelný 

soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků (harmonické vztahy). Vyšší polohy mimo 

zástavbu (zejména od jihu) umožňují širší panoramatické pohledy na krajinu s výraznými 

horizonty a průhledy. Charakteristické a velmi atraktivní průhledy nabízí i koridor Berounky 

(vzhledem k intenzitě využívání vodáky lze i tento koridor považovat za referenční bod 

vnímání krajiny). V PDoKP „C“ tedy vznikají díky působivé skladbě prvků krajinné scény 

(terén, řeka, vzrostlá zeleň, unikátní kulturní dominanta) výrazné hodnoty krajinářsko-estetické, 

spočívající ve formě vymezení prostoru a ve výrazné konfiguraci a charakteru jednotlivých 
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prvků. Lze tedy mluvit o krajině charakterizované výrazností, neopakovatelností, 

zapamatovatelností scenérií a nezaměnitelností významu prvků krajiny ve vizuální scéně.  

 

 
Obr.č.85  PDoKP „C“. Obrázek zachycuje pohled prostorem od Krupné ke Karlštejnu (Foto: Ivan Vorel, 

2008) 
 

 

 

Obr.č.86 PDoKP „C“. Obrázek zachycuje údolí Berounky pod Srbskem s výrazně přírodním charakterem 

a sevřenějším menším měřítkem oproti centrálnímu prostoru údolí. (Foto: Ivan Vorel, 2008) 

 

 

Obr.č.87 PDoKP „C“. Obrázek zachycuje údolí Berounky pod Srbskem s výrazně přírodním charakterem 

a sevřenějším menším měřítkem oproti centrálnímu prostoru údolí. (Foto: Ivan Vorel, 2008) 
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Obr. č.88 PDoKP „C“. Vanovické skály a Tomáškův lom (jedinečná fotodokumentace z dronu na webu 

http://www.brdy.info/ -  http://www.brdy.info/kras/2017/vanovicke_skaly_dronem.jpg, 

http://www.brdy.info/kras/2018/tomaskuv_lom_dronem.jpg) 

 

Vizuální charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků 

krajinného rázu.  
 

 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „C“ 

1 

Zřetelné vymezení prostoru terénními horizonty s výraznými svahy a 

skalami na levém břehu Berounky a postupně stoupajícím terénem až 

k vysokému horizontu na pravém břehu 
+ XXX XX 

2 
Zalesněné terénní dominanty na hranicích prostoru (Prostřední hora, 

Javorka, Plešivec) či v dalších plánech (Voškov, Střevíc, Kněží hora) 
+ XXX XX 

2 
Možnosti průhledů údolím a panoramatických pohledů z vyvýšených 

míst 
+ XX XX 

3 

Velké měřítko plochého otevřeného mírně zvlněného údolí v centrální 

části prostoru na pravém břehu Berounky oproti malému měřítku údolí 

Berounky na východě a na západě 
+ XX XX 

4 
Přírodě blízký charakter scenérií, zejména kaňonu Berounky v západní 

části prostoru se skalami, roklemi, řekou a různorodou cennou vegetací 
+ XX XXX 

5 
Působivý přírodní rámec prostoru daný vymezujícími zalesněnými svahy 

(proměnlivost barev, pestrost lesních okrajů) 
+ XXX XX 

6 Berounka a železniční trať jako osy výrazně asymetrického údolí O XX X 

7 
Působivá skladba prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – skály – 

kulturní dominanty)  
+ XX XXX 

8 
Kulturní dominanta hradu Karlštejna ve výrazně přírodním rámci pod 

Kněží horou na konci Budňanského údolí 
+ XXX XXX 

http://www.brdy.info/
http://www.brdy.info/kras/2017/vanovicke_skaly_dronem.jpg
http://www.brdy.info/kras/2018/tomaskuv_lom_dronem.jpg
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 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

9 Dílčí kulturní dominanta kostela sv. Palmacia + XX XX 

10 
Harmonický vztah zástavby a krajinného rámce (zejména Budňany) se 

stopami hospodářské činnosti (vinice, lomy) 
+ XX XX 

11 
Harmonické měřítko prostoru bez měřítkově, výškově či hmotově se 

vymykajících objektů 
+ XX XX 

12 
Technicistní prvky dopravní a technické infrastruktury (elektrické 

vedení, most přes Berounku) a průmyslu 
O X X 

PDoKP je třemi částmi, proto bude – jak je u liniových staveb běžné – identifikace a 

klasifikace znaků a hodnot probíhat pro každou část zvlášť. 

PDoKP „D“ (km 32,7 – km 36,1)  

MKR zahrnuje prostor dramatického kaňonu Berounky mezi Tetínskými skalami na západě a 

Srbskem na východě. Na východě je ohraničen na pravém břehu skalnatým ostrohem mezi 

Císařskou roklí (údolí Císařského potoka) a údolím Kodského potoka a na levém břehu 

prostorem soutoku Bubovického potoka s Berounkou, kde se rozkládá zástavba Srbska. Na 

levém břehu je kaňon proříznut příčným kaňonem levobřežního přítoku Loděnice a severně – 

proti proudu řeky – se otevírá scénicky působivý prostor lomu Alkazar. Na pravém břehu se 

kaňon otevírá do prostoru lomu Tetín. Na západě je MKR prostorově ohraničeno na pravém 

břehu ústím Tetínského potoka do Berounky. MKR pak zahrnuje pravobřežní nivu řeky a na 

levém břehu je ohraničeno výraznou lesnatou skalnatou výšinou Na skále (284 m n.m.), která 

signalizuje západní začátek dramatického sevření kaňonu Berounky. Pravobřežní srázy jsou 

prakticky souvisle zalesněny, podél pravého břehu se táhne pás doprovodným břehových 

porostů Jedná se o území sice sevřené prudkými skalnatými srázy, ale dosti rozmanité. 

Zástavba Srbska vystupuje vysoko do levobřežních svahů a „urbanizuje“ toto morfologicky 

divoké území. Naproti Srbsku se zařezávají do lesnaté krajiny údolí Císařská rokle a Koda. 

Proti proudu se objevuje na pravém břehu mohutná „rána“ v krajině – Lom Tetín a vysoko na 

levém břehu opuštěný lom na Chlumu. Mimo Srbsko již rozptýlená zástavba chat nepůsobí 

výrazně a není v krajině příliš patrná. Údolí Berounky se otevírá na levém břehu hlubokým 

údolím Loděnice, prostor Hostimi je však od Berounky vizuálně oddělen. Úzká niva Berounky 

je v západní části PDoKP ohraničena srázy Tetínských skal na pravém břehu a členitými 

skalnatými srázy na levém břehu. Trať vede po úzkém pravém břehu Berounky pod strmými 

skalními stěnami krajinou bez trvalého osídlení. 

 

Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu odbočky Lom v km 34,031 – 

34,234, úpravu nástupiště v zast. Srbsko, přejezdu v obci Srbsko, přestavbu mostu v km 

33,500, který překračuje komunikaci pro pěší, propustků, modernizaci zabezpečovacího 

zařízení, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového 

metalického a optického kabelu, místní kabelizaci, rekonstrukci trakčního vedení apod. 

Větší zásah vyvolává odbočka Lom, respektive stavby s ní spojené – zejména rozsáhlé opěrné 

zdi a technologický objekt. V místě výstavby tohoto objektu bude odstraněna část stávajícího 

žel. tělesa a následně bude vybudována opěrná zeď (SO 13-38-52). Poté bude zbudováno nové 
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těleso včetně hutněného přísypu a nosných pilot pro samotný technologický objekt. Ještě před 

realizací samotného objektu bude vybudována příjezdová komunikace (SO 13-34-01).  

Konstrukčně je stavba řešena jako nezateplený zděný objekt z dutinových cihel s vnější 

štukovou omítkou. Konstrukci zastřešení bude tvořit hambálkový krov z hraněného řeziva s 

bedněním a krytinou z plechových tašek, štíty budou obloženy palubkami. Dešťové žlaby a 

svody budou z titanzinku. Barevnost fasád, střešní krytiny, výplní otvorů atd. bude řešena v 

dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na požadavky Správy CHKO.  

 

Projekt řeší ochranu (sanaci) skalních útvarů, situovaných podél první traťové koleje v řešeném 

úseku žst. Karlštejn (mimo) – žst. Beroun (mimo). Navržená opatření vycházejí z průzkumu 

Ochrana skalních svahů a návrh technických opatření, který provedla fa Arcadis v roce 2015 s 

aktualizací v roce 2018. Na celém úseku je navrženo celkem 16 úseků a 2 dílčí úseky, 

pojmenované jako lokalita 04 až lokalita 19. Navrženo je celkem 11 typů sanačních opatření.  

 

V MKR „D“ se nachází následující lokality: 

Lokalita 07 (km33,580 – 33,640), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, překrytí skalní stěny 

ocelovou dvouzákrutovou sítí. 

Lokalita 08 (33,750 – 33,800), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, očištění 

skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, překrytí skalní stěny 

ocelovou dvouzákrutovou sítí. 

Lokalita 09 (km 33,870 – 33,900), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, překrytí skalní stěny 

ocelovou dvouzákrutovou sítí, umístění lehkého záchytného plotu a pevné zábrany. 

Lokalita 09a (km 34,020 – 34,600), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, odbourání a kotvení 

nestabilních hornin. 

Lokalita 10 (km 34,460 – 34,485, 34,490 – 34,540), ve které bude provedeno odstranění 

dřevinné vegetace, očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, 

překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí. 

Lokalita 11 (km 34,63 – 34,660), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, odbourání 

nestabilních hornin a provedení zemního valu. 

Lokalita 12 (km 34,850 – 35,000), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, odbourání 

nestabilních hornin překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, umístění těžkého 

záchytného plotu a pevné zábrany a překrytí skalní stěny vysokopevnostními lanovými panely. 

Lokalita 13 (km 35,295 – 35,500), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, překrytí skalní stěny 

ocelovou dvouzákrutovou sítí, umístění lehkého záchytného plotu a obkladní zdi. 

Lokalita 14 (km 35,940 – 36,080), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, odbourání a kotvení 

nestabilních hornin, překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, umístění lehkého 

záchytného plotu. 

Je třeba v blízkosti trati oboustranně 7,5 m od osy krajní koleje odstranit porosty keřů a 

náletových dřevin, stejně tak v lokalitě opěrných zdí v rámci odbočky Lom. Za kácenou zeleň 

je třeba poskytnout odpovídající náhradní výsadby. Před započetím prací na sanacích skalních 

útvarů je třeba odstranit plošně porosty v místech zajištění skalních svahů. 
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Přírodní charakteristika KR – PDoKP D. Celý PDoKP leží v hranicích CHKO Český kras. 

NZ přímo prochází především 1. a 2. zónou. Geomorfologicky náleží k okrsku Bubovická 

vrchovina, severovýchodní části Karlštejnské vrchoviny. Je tvořen souvrstvím siluru a devonu 

centrální části barrandienské pánve, kde se kromě převládajících vápenců podřadně uplatňují i 

žilné a výlevné bazalty. V hlubokých roklích s vývěry krasových vod se tvoří pěnovce. Území 

má charakter staré terciérní paroviny, do které se během kvartéru zahloubily kaňony Berounky, 

Loděnice a přítoků (v PDoKP Kodský, Císařský, Bubovický potok). Do údolí se kolmo 

zařezávají skalnaté rokle (Císařská) a velké i menší lomy, již nepoužívané a zapojené 

harmonicky do krajiny (Alkazar, Tetín) či velkolom Tetín, kde probíhá těžba vápence dodnes.  

Prostor tvoří zřetelně vymezené údolí Berounky tekoucí mezi ohbími u Císařské rokle a u 

Tetínských skal. V meandru u Srbska je údolí mírně širší, dále proti proudu se zužuje do 

úzkého kaňonu vymezeného svahy a výraznými skalami s převýšením kolem 60 m. Trať zde 

vede po úzkém pravém břehu Berounky pod strmými skalními stěnami krajinou bez trvalého 

osídlení. Zástavba Srbska je vklíněna mezi svahy při širším ústí Bubovického potoka. Horizont 

je rozvlněný, vynikají v něm terénní dominanty v dalších prostorových plánech, dále od řeky 

(Herinky 440 m n. m., Vysoká stráň 424 m n. m., Doutnáč 433 m n. m.), které se však ze dna 

údolí neuplatňují. Svahy, pokud nejsou tvořeny skalami, jsou převážně pokryté listnatými a 

smíšenými lesy na svazích, sutích a v roklích (mj. šípákové doubravy, doubravy, vápencové 

bučiny), objevují i menší plochy opadavých křovin a suchých trávníků (vegetace skalních 

stepí), ale i louky a trvalé porosty. Četné jsou vzácné druhy rostlin a živočichů. 

Z hlediska ochrany přírody se jedná o jedno z nejcennějších území CHKO, zařazené do NPR 

Karlštejn, představující nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázku přírody Českého krasu, NPR 

Koda, sloužící k ochraně krajinného rázu, zvířeny a květeny, a PR Tetínské skály, chránící 

zbytky skalních stepí s původním druhovým složením vegetačního krytu a lomové odkryvy 

skalního podloží. Velká část území též náleží k EVL Karlštejn-Koda a velké plochy jsou 

zařazeny mezi skladebné prvky nadregionálního ÚSES (nadregionální biocentra).  

Údolí má tedy výrazně přírodní charakter narušený jen lomem Tetín, protože zástavba Srbska 

je poměrně harmonická a krajinný rámec nenarušuje. Niva je vyvinuta jen u Srbska, při ústí 

Bubovického potoka, kde jsou i menší záplavové louky a množství nelesní krajinné zeleně. 

Přírodní charakteristiku doplňuje i bohatá zeleň zahrad Srbska. 

Přírodní charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků 

krajinného rázu.  
 

 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „D“ 

1 

Ploše vrchovinný reliéf Bubovické vrchoviny se zaříznutým údolím 

Berounky, Loděnice, Bubovického potoka a dalších přítoků a s 

zaříznutými roklemi (Císařská, Myší, Klenová) 
+ XXX XXX 

2 Krasové jevy a jeskyně (Barrandova) v kaňonu a roklích + X XX 

3 
Terénní dominanty zalesněných kopců v druhém prostorovém plánu 

(Herinky, Vysoká stráň, Doutnáč 433 m n. m.) 
+ XX XX 
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 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „D“ 

4 

Skalní stěny a skály vymezující prostor údolí, skály v roklích a údolích 

přítoků, skály na místě zaniklých lomů vč. specifický skalních útvarů 

(Blážina stěna, Vlastina stěna, Stítek, Stěna kotlů, Pupek, Kavčí lom, 

Matterhorn, Homole ad.) 

+ XXX XX 

5 
Řeka Berounka s břehovými porosty, vesměs s přírodnějšími břehy 

(částečně regulovaný tok) s doprovodnou vegetací 
+ XXX XX 

6 Loděnice, Kodský, Císařský, Bubovický potok s přírodními břehy + XX X 

7 Staré vápencové lomy (Alkazar, Chlum ad.) + XX XX 

8 
Listnaté a smíšené lesy (mj. šípákové doubravy, doubravy, vápencové 

bučiny) 
+ XX XXX 

9 Opadavé křoviny a suché trávníky na svazích, louky + X XXX 

10 Lom Tetín N XX X 

11 
Nelesní krajinná zeleň (v úzké nivě, podél trati, při vodotečích a 

komunikacích) 
+ X X 

12 Zeleň zahrad rodinných domů a chatových kolonií v Srbsku + X X 

 

Kulturní a historická charakteristika KR – PDoKP D. Území leží ve staré sídelní oblasti 

kontinuálně osídlené již od pravěku (Barrandova jeskyně, Patrová jeskyně – archeologické 

nálezy člověka ze starší doby kamenné, kultura gravettská a magdalenská). Většina PDoKP 

náleží k obci Srbsko, která se nachází převážně na levém a zčásti i na pravém břehu řeky a 

podél Bubovického potoka, který se do Berounky vlévá zleva. Berounka zde vytváří hluboké 

údolí ostře zaříznuté do zdejších prvohorních vápenců. První zmínka o vsi pochází z roku 1428, 

ale zdejší osídlení může být mnohem starší (ze stejné doby jsou i zmínky o vsi Koda). Přechod 

přes řeku zajišťoval od pradávna brod, který byl později nahrazen jednoduchým lodním 

převozem, později větším prámem a následně lávkou. Výrazný rozvoj původně zemědělské vsi 

souvisí s vybudování železnice a s rozvojem těžby ve zdejších vápencových lomech, které patří 

ke kulturní charakteristice českého krasu. Železniční trať byla jako jednokolejná zprovozněná v 

roce 1862 a roku 1902 byla v Srbsku otevřena železniční zastávka. V roce 1900 byla 

zbudována silnice do Karlštejna. První lom byl otevřen v roce 1882 na pravém břehu 

Berounky, další dva lomy v roce 1908. V roce 1923 začal rozvoj závodu C. T. Petzold a spol., 

který koupil skalní parcely v roce 1916. Vápencový lom na Chlumu byl založen roku 1920. 

Dodnes probíhá těžba ve velkém lomu Tetín, kde se těží již od začátku 20. století. Lom je 

otevřen v pěti těžebních patrech a surovina zde těžená obsahuje vápence chemické i vápence 

vhodné jako stavební kamenivo. Ke zdejšímu kraji patří i turistika, vodáctví, horolezectví a 

tramping. V roce 1919 vznikla u Srbska v Kodě proslulá trampská osada Údolí děsu. 

Sama ves Srbsko má původní urbanistickou strukturu částečně setřenou, převažují stavby 

novodobého charakteru bez architektonicky cenných či památkově chráněných objektů, ovšem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubovick%C3%BD_potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BAdol%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleozoikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
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bez měřítkově vybočujících staveb. S historií obce je spojena stavba dvou kapliček. Jedna se 

zvonem je umístěna v symbolickém středu obce od roku 1755. Kulturní a historická 

charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků krajinného 

rázu.  
 

 Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „D“ 

1 Starobylá kontinuálně osídlená kulturní oblast  O X X 

2 Středověká sídlení struktura (Srbsko, Koda) O X X 

3 Železnice z roku 1862, zastávka z roku 1902 + XX X 

4 
Bývalé vápencové lomy od druhé poloviny 19. století, tradice těžby 

vápence v Českém krasu 
+ XX XX 

5 Funkční lom Tetín N XX X 

6 
Krasové jeskyně s archeologickými nálezy přítomnosti pravěkého 

člověka 
O XX XXX 

7 Fragmenty původní vsi s kapličkou na návsi O X X 

8 
Doložené trasy některých cest a fragmenty dochované krajinné struktury 

doložené od 19. století 
O X X 

9 Novodobá zástavba rodinnými domy, přestavby, chaty, rekreační objekty O XX X 

10 Tradice trampingu, rekreace (hostinec), turistiky, vodáctví O X X 

Vizuální charakteristika KR – PDoKP D. Prostor, zřetelně vymezený terénním horizontem, 

je vytvořený úsekem údolí Berounky od ohbí pod Srbskem po ohbí pod Tetínskými skalami. 

Jedná se o dost rozmanité území sevřené prudkými skalnatými srázy. Skály spolu s opuštěnými 

lomy a zalesněnými svahy dávají prostoru jedinečný charakter a přírodě blízký ráz. Trať vede 

po úzkém pravém břehu Berounky pod strmými skalními stěnami krajinou bez trvalého 

osídlení. Terénní hrany údolí převyšují dno údolí o 50 až 60 metrů, ovšem terénní dominanty 

dále od řeky (zalesněný ostroh naproti Srbsku) i o více než 150 metrů. Do úzkého kaňonu 

Berounky ústí hluboké údolí Bubovického potoka. Při jeho vtoku do Berounky je rozložena 

zástavba obce Srbsko, která vystupuje vysoko do levobřežních svahů a „urbanizuje“ toto 

morfologicky divoké území. Naproti Srbsku se zařezávají do lesnaté krajiny údolí Císařská 

rokle a Koda (údolí Kodského potoka). Proti proudu se objevuje na pravém břehu mohutná 

„rána“ v krajině, funkční lom Tetín, a vysoko na levém břehu opuštěný lom na Chlumu. Údolí 

Berounky se otevírá na levém břehu hlubokým údolím Loděnice, prostor Hostimi je však od 

Berounky vizuálně oddělen. Úzká niva Berounky je v západní části PDoKP ohraničena srázy 

Tetínských skal na pravém břehu a členitými skalnatými srázy na levém břehu.  

Osou údolí je řeka Berounka a železniční trať na pravém břehu. Břehy jsou úzké, pouze u 

Srbska se objevuje úzká zaplavovaná niva vytvářející širší prostor, do kterého ústí údolí 

Kodského a Bubovického potoka. Kromě uzavřených přírodě blízkých lokalit v části údolí, kde 
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řeka vytváří úzký kaňon se skalami, má prostor Srbska větší měřítko a otevřenější charakter. 

Vzhledem k tomu, že zde nejsou objekty, které by se výrazně hmotově či výškově vymykaly 

měřítku převažující zástavby a mimo Srbsko již rozptýlená zástavba chat nepůsobí výrazně a 

není v krajině příliš patrná, lze říci, že je v PDoKP přítomno harmonické měřítko a zřetelný 

soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků (harmonické vztahy). Vyšší polohy 

umožňují širší panoramatické pohledy na krajinu s výraznými horizonty a průhledy údolím 

Berounky (vzhledem k intenzitě využívání vodáky lze i tento koridor považovat za referenční 

bod vnímání krajiny). V PDoKP „D“ tedy vznikají díky působivé skladbě prvků krajinné scény 

(terén, skály, řeka, vzrostlá zeleň) výrazné hodnoty krajinářsko-estetické, spočívající ve formě 

vymezení prostoru a ve výrazné konfiguraci a charakteru jednotlivých prvků.  

Lze tedy mluvit o krajině charakterizované výrazností, neopakovatelností, zapamatovatelností 

scenérií a nezaměnitelností významu prvků ve vizuální scéně.  

 

Obr.č.89 PDoKP „D“. Údolí Berounky. (Foto: Ivan Vorel, 2008) 

 

 

  
 

Obr.č. 90 PDoKP „D“. Pohled do zaříznutého kaňonu Berounky, ve kterém je patrná úzká niva na pravém 

břehu s bohatou doprovodnou vegetací a technologické objekty lomu Tetín (Kruhový lom) (jedinečná 

fotodokumentace z dronu na webu http://www.brdy.info/ -  http://www.brdy.info/kras/2016/na_brici1.jpg, 

http://www.brdy.info/kras/2018/kruhovy_lom_dronem_od_chlumu.jpg) 
 

Vizuální charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků 

krajinného rázu.  

 
 

http://www.brdy.info/
http://www.brdy.info/kras/2016/na_brici1.jpg
http://www.brdy.info/kras/2018/kruhovy_lom_dronem_od_chlumu.jpg
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 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „D“ 

1 
Zřetelné vymezení prostoru terénními horizonty s výraznými svahy a 

skalami (vč. různých stěn a skalních útvarů a zaniklých lomů) 
+ XXX XXX 

2 
Zalesněné terénní dominanty na hranicích prostoru (ostroh proti Srbsku) 

či v dalších plánech (Boubová) 
+ XXX XX 

3 
Možnosti průhledů údolím a panoramatických pohledů z vyvýšených 

míst 
+ XX XX 

4 
Malé měřítko sevřeného kaňonu Berounky a přítoků, mírně rozšířeného 

v prostoru Srbska  
+ XX XX 

5 

Přírodě blízký charakter scenérií, zejména kaňonu Berounky, 

zalesněných skalnatých údolí Bubovického a Kodského potoka a 

Loděnice 
+ XX XXX 

6 
Působivý přírodní rámec prostoru daný vymezujícími zalesněnými svahy 

a skalami s nezastavěnými horizonty 
+ XXX XX 

7 Berounka a železniční trať jako osy údolí O XX X 

8 Působivá skladba prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – skály)  + XX XXX 

9 Lom Tetín – rozsáhlá plocha aktivního lomu N XXX XXX 

10 
Harmonický vztah zástavby a krajinného rámce (Srbsko) se stopami 

hospodářské činnosti (starší lomy zapojené do krajiny) 
+ XX XX 

11 
Harmonické měřítko prostoru bez měřítkově, výškově či hmotově se 

vymykajících objektů 
+ XX XX 

12 
Technicistní prvky dopravní a technické infrastruktury (lávka přes 

Berounku, železnice)  
O X X 

PDoKP je tvořen třemi částmi, proto bude – jak je u liniových staveb běžné – identifikace a 

klasifikace znaků a hodnot probíhat pro každou část zvlášť. 
  

PDoKP „E“ (km 36,1 – km 37,6) 

MKR je na východě ohraničeno zajímavým prostorovým rozhraním, s dominantními 

skalnatými útvary Na skále (284 m n.m.) (počátek zaříznutého kaňonu Berounky ve směru po 

proudu) a skalními masivy Centrál a Čelo (počátek dramatické scenérie Tetína s kulturními 

dominantami nad hranou Tetínských skal ve směru proti proudu. MKR je charakteristické 

skalnatými srázy nad pravobřežní nivou Na podole a členitými svahy s mezemi, lesními i 

mimolesními porosty, členěnými Židovskou roklí nad levým břehem. Proti proudu se 

pravobřežní niva vytrácí a rozšiřuje se niva na levém břehu a to až konci posuzované stavby. 

 Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, přestavbu mostu v km 36,114 přes 

polní cestu a vodoteč, propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení, výstavbu 
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odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového metalického a 

optického kabelu, místní kabelizaci, rekonstrukci trakčního vedení apod. 

V km 36,000 – 36,900 je vedena trať v patě skalních útvarů, které jsou evidovány jako kulturní 

památka Areál hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. 

Projekt řeší ochranu (sanaci) skalních útvarů, situovaných podél první traťové koleje v řešeném 

úseku žst. Karlštejn (mimo) – žst. Beroun (mimo). Navržená opatření vycházejí z průzkumu 

Ochrana skalních svahů a návrh technických opatření, který provedla fa Arcadis v roce 2015 s 

aktualizací v roce 2018. Na celém úseku je navrženo celkem 16 úseků a 2 dílčí úseky, 

pojmenované jako lokalita 04 až lokalita 19. Navrženo je celkem 11 typů sanačních opatření.  

V MKR „E“ se nachází následující lokality: 

Lokalita 15 (km 36,120 – 36,250), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, kotvení nestabilních 

hornin, překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí, umístění pevné zábrany. 

Lokalita 16 (km 36,280 – 36,375), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, očištění skalní stěny 

– s podmínkou, odbourání a kotvení nestabilních hornin, umístění těžkého záchytného plotu a 

pevné zábrany. 

Lokalita 17 (km 36,430 – 36,375), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, očištění skalní stěny 

– s podmínkou, odbourání a kotvení nestabilních hornin, umístění lehkého záchytného plotu a 

pevné zábrany. 

Lokalita 18 (km 36,550 – 36,550), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, odbourání a kotvení 

nestabilních hornin, umístění pevné zábrany. 

Lokalita 19 (km 36,800 – 36,900), ve které bude provedeno odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny od veškeré vegetace, zvětralin a horninových úlomků, odbourání 

nestabilních hornin, srovnání profilu svahu do rovinného tvaru, překrytí svahu protierozním 

geosyntetikem a překrytí skalní stěny ocelovou dvouzákrutovou sítí. 

Je třeba v blízkosti trati oboustranně 7,5 m od osy krajní koleje odstranit porosty keřů a 

náletových dřevin, stejně tak v lokalitě opěrných zdí v rámci odbočky Lom. Za kácenou zeleň 

je třeba poskytnout odpovídající náhradní výsadby. Před započetím prací na sanacích skalních 

útvarů je třeba odstranit plošně porosty v místech zajištění skalních svahů  

Přírodní charakteristika KR – PDoKP E. Prakticky celý PDoKP leží v hranicích CHKO 

Český kras. NZ prochází 2. a 3. zónou, v bezprostředním kontaktu s 1. zónou (pod Tetínskými 

skalami). Geomorfologicky náleží k okrsku Bubovická vrchovina, severovýchodní části 

Karlštejnské vrchoviny. Je tvořen souvrstvím siluru a devonu centrální části barrandienské 

pánve, kde se kromě převládajících vápenců podřadně uplatňují i žilné a výlevné bazalty. 

Území má charakter staré terciérní paroviny, do které se během kvartéru zahloubil kaňon 

Berounky. Bohatě modelovaný reliéf je rozčleněn roklemi (Židovská), skalními odkryvy, 

terasami, pozůstatky staré těžby vápence a krasovými útvary (prameny, jeskyně). 

Prostor tvoří zřetelně vymezené úzké údolí Berounky tekoucí od ohbí pod Tetínskými skalami 

po vstup do prostoru Berouna u železničního mostu. Ačkoli je velmi zřetelně vymezené, nemá 

na rozdíl od jiných úseků Berounky tak výrazný kaňonovitý ráz, neboť vytváří plochou 

zaplavovanou nivu, uprostřed které protéká řeka a nad kterou se zvedají asi 50 až 60 metrů 
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vysoké svahy, na pravém břehu téměř kolmé skály pod Tetínem, na levém břehu místy 

povlovnější, místy s terasami. Trať zde vede po pravém břehu Berounky pod strmými skalními 

stěnami krajinou bez trvalého osídlení. Dno údolí pokrývají louky a břehová či doprovodná 

zeleň. Svahy, pokud nejsou tvořeny skalami, jsou převážně pokryté menšími segmenty 

listnatých lesů na svazích, sutích a v roklích (mj. šípákové doubravy, doubravy, vápencové 

bučiny), převažují však suché trávníky, louky a plochy opadavých křovin (vegetace skalních 

stepí), kde jsou četné vzácné druhy rostlin a živočichů.  

Z hlediska ochrany přírody se jedná o jedno z nejcennějších území CHKO, jeho východní část 

je zařazena do NPR Karlštejn, představující nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázku přírody 

Českého krasu, nejexponovanější část území patří do PR Tetínské skály, chránící zbytky 

skalních stepí s původním druhovým složením vegetačního krytu a lomové odkryvy skalního 

podloží. Velká část území též náleží k EVL Karlštejn-Koda. Berounka je osou nadregionálního 

biokoridoru.  

Přírodní charakter krajiny PDoKP je v západní části narušen čističkou odpadních vod a 

vizuálním kontaktem s okraji Berouna u železničního mostu. 

Přírodní charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků 

krajinného rázu.  
 

 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „E“ 

1 
Ploše vrchovinný reliéf Bubovické vrchoviny se zaříznutým údolím 

Berounky, s roklemi (Židovská) a terasami 
+ XXX XXX 

2 Krasové jevy (prameny) a jeskyně v údolí a roklích + XX XX 

3 
Skalní stěny a skály vymezující prostor údolí vč. specifických skalních 

útvarů a pozůstatků těžby vápence 
+ XXX XX 

4 
Řeka Berounka s břehovými porosty, vesměs s přírodnějšími břehy 

(částečně regulovaný tok) s doprovodnou vegetací 
+ XXX XX 

5 
Fragmenty listnatých a smíšených lesů (mj. šípákové doubravy, 

doubravy, vápencové bučiny) 
+ XX XX 

6 Opadavé křoviny a suché trávníky na svazích, louky + XX XX 

7 Zbytky porostů skalních stepí s vzácnými druhy rostlin + XX XX 

8 
Nelesní krajinná zeleň (v úzké nivě, podél trati, při vodotečích a 

komunikacích) 
+ X X 

 

Kulturní a historická charakteristika KR – PDoKP E. Území leží ve staré sídelní oblasti 

kontinuálně osídlené již od pravěku (archeologické stopy přítomnosti člověka již od paleolitu, 

řada dalších archeologických nálezů v okolí). Nejvýznamnějším a historicky nejcennějším 

sídlem v území je Tetín s daleko nejvýznamnějším slovanský hradištěm na území Českého 

krasu. Bylo zde původně hradiště s patrně dřevěným hradem pocházejícím z 10. století, který 
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byl vdovským sídlem kněžny Ludmily, jenž zde byla v roce 921 zavražděna. V 11. a 12. století 

býval Tetín knížecím hradem. Za Václava II., kolem roku 1288, byl vybudován nový zděný 

hrad (purkrabětem byl Hynek), který byl zničen za husitských válek roku 1422. Manský statek 

byl zde založen pravděpodobně za Karla IV. a skládal se ze dvora s grunty. 

Obec s částečně dochovanou urbanistickou strukturou, ovšem s velkým podílem přestaveb a 

novostaveb, je rozložena kolem prostorné obdélné návsi, na níž je na západní straně 

hospodářský dvůr s obytnou budovou. Východně od náměstí jsou kostely sv. Kateřiny a sv. 

Ludmily na skále v obci. Východněji na skalnatém výběžku nad Berounkou stojí kostel sv. Jana 

Nepomuckého a v jeho blízkosti nepatrné zbytky původního hradu. 

Kostel sv. Kateřiny je románský, založený v době kolem roku 1200. Obnoven byl v roce 1858, 

kdy byla také postavena nízká zvonice a schodiště na kruchtu. Při kostele je ohrazené 

prostranství (asi hřbitůvek), přístupné vstupní zvonicí v severozápadním nároží. Kostel sv. Jana 

Nepomuckého (dříve arch. Michaela), původně románský z doby kolem roku 1225, byl 

zbarokizován ve druhé třetině 18. století. Kostel je jednolodní z řádkového zdiva. Před 

hřbitovem stojí mramorový kříž z roku 1790. Kolem kostela je hřbitov. Kostel sv. Ludmily je 

barokní z konce 17. století, obdélného půdorysu s okosenými rohy. Před kostelem stojí socha P. 

Marie z doby kolem roku 1700. Hospodářský dvůr se sestává z obytné budovy z 2. poloviny 

19. století. Je to barokní patrový obdélný objekt se středním rizalitem a s ukončením 

trojúhelným štítem. V zahradě hospodářského dvora stojí bývalá kaple sv. Jana Nepomuckého 

z 1. poloviny 18. století, přestavěná koncem 18. nebo počátkem 19. století na zahradnický 

domek. 

Obec s historickým jádrem na půdorysu hradiště vyniká dominantní polohou na hraně 

Tetínských skal. V siluetě se uplatňují kostely sv. Jana Nepomuckého, sv. Ludmily, sv. 

Kateřiny a velkostatek s objektem zámku. 

Naproti tomu údolí je prakticky neobydlené. Vede jím železniční trať zprovozněná v roce 1862. 

Na protějším břehu vedla v první polovině 20. století úzkokolejná dráha od lomu Alkazar 

směrem na Beroun, jejíž zbytky se dochovaly dodnes. Objevuje se zde drobná osada Šanův 

kout, skalní stěna nad domem, bývalým zahradnictvím, se velmi příhodně nazývá Hradby, dále 

statek v lokalitě u Vondráků a blíže k Beroun ČOV a železniční most.  

Kulturní a hostorická charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a 

klasifikace znaků krajinného rázu.  
 

 Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „E“ 

1 
Starobylá kontinuálně osídlená kulturní oblast (množství 

archeologických lokalit) 
O X X 

2 
Středověká sídlení struktura (Tetín) v lokalitě staršího raně středověkého 

hradiště 
O XX XX 

3 Částečně dochovaná urbanistická struktura centra Tetína + XX X 
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4 
Železnice z roku 1862, zbytky úzkokolejky, železniční most, trasy 

některých cest 
O XX X 

5 Bývalé vápencové lomy, tradice těžby vápence v Českém krasu + XX XX 

6 Kulturně-historicky významné místo spjaté se smrtí sv. Ludmily + XX XXX 

7 
Cenné architektonické objekty v Tetíně vč. památkově chráněných 

(kostely, dvůr, zámek, hrad, hradiště, sochy ad.) 
+ XX XX 

8 
Kulturní dominanty tetínských kostelů a zámku na hraně Tetínských skal 

(specifická silueta) 
O XXX XXX 

9 Novodobá zástavba rodinnými domy, přestavby, rekreační objekty O XX X 

 

Obr.č.91 PDoKP „E“. Kaňon Berounky. Snímek zachycuje hluboce zaříznutý kaňon Berounky s výraznými 

skalními stěnami (Foto: Ivan Vorel, 2008) 

Vizuální charakteristika KR – PDoKP E. Jedná se o krajinný prostor zaujímající údolí 

Berounky v nejzápadnější části toku v CHKO. Prostor, zřetelně vymezený terénním 

horizontem, je tvořený údolím Berounky od ohbí pod Tetínskými skalami až po vstup do 

prostoru Berouna u železničního mostu. Jedná se o poměrně přehledný úsek přehlédnutelný 

z vyšších poloh, které umožňují širší panoramatické pohledy na krajinu s výraznými horizonty 

a průhledy údolím. Charakteristické a velmi atraktivní průhledy nabízí i koridor Berounky 

(vzhledem k intenzitě využívání vodáky lze i tento koridor považovat za referenční bod 

vnímání krajiny). Údolí již není tak sevřené jako v předchozím PDoKP, terénní hrana na levém 

břehu již není tak výrazná a svah stoupá postupně k dominantní výšině Herinky (439 m n.m.). 

Na pravém břehu stoupá prudký svah k dominantě Damil (396 m n.m.) a ostrá terénní hrana se 

vytváří až blíže Tetínu. Terénní hrana pokračuje od Tetína Tetínskými skalami až 

k východnímu okraji PDoKP. Na západě se prostor otevírá směrem k Berounu, mimo hranice 

CHKO, na východě je spojen s navazujícím prostorem Srbska meandrem pod Tetínskými 

skalami. Trať vede po úzkém pravém břehu Berounky a až k Tetínu přiléhá ke skalnatým 

pravobřežním srázům. Až po Tetín není krajina údolí osídlena a má výrazně přírodní ráz. 

Charakter krajinného prostoru je dán především tokem údolí Berounky s větším měřítkem, 

hluboce zaříznutými roklemi a skalnatými srázy, horizonty rozsáhlých lesních masívů a 

zástavbou obce Tetín s výraznou historickou siluetou v dominantní krajinné poloze, ve které se 

uplatňují kostely sv. Jana Nepomuckého, sv. Ludmily a sv. Kateřiny a velkostatek s objektem 

zámku. Jedná se o území s významnými přírodními hodnotami a na ně vázanými hodnotami 

krajinářsko-estetickými, danými výrazným vymezením prostorů a výraznou konfigurací a 

specifickým charakterem jednotlivých prvků vizuální scény. Osou údolí je řeka Berounka 

s rovinatou nivou, na pravém břehu pak železniční trať. Vzhledem k tomu, že zde nejsou 

objekty, které by se výrazně hmotově či výškově vymykaly, lze říci, že je v PDoKP přítomno 
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harmonické měřítko a zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků 

(harmonické vztahy). Lze tedy hovořit o krajině charakterizované výrazností, 

neopakovatelností, zapamatovatelností scenérií a nezaměnitelností významu prvků krajiny ve 

vizuální scéně.  

 
 

 
 

Obr.č.92 PDoKP „E“. Tetínská terasa. (Foto: Ivan Vorel, 2008, http://www.brdy.info/kras/2012/tetin.jpg) 

Vizuální charakteristika je popsána tabelární formou pomocí identifikace a klasifikace znaků 

krajinného rázu. 
 

 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „C“ 

1 

Zřetelné vymezení prostoru terénními horizonty s více prostorovými 

plány, s výraznými svahy a skalami na pravém břehu Berounky a 

postupně stoupajícím terénem na levém břehu 
+ XXX XX 

2 Bohatá morfologie terénu s roklemi, terasami, pozůstatky lomů + XXX XXX 

3 
Možnosti průhledů údolím a panoramatických pohledů z vyvýšených 

míst 
+ XX XX 

4 
Větší měřítko prostoru širšího údolí s plochou luční nivou v centrální 

části oproti malému měřítku kaňonu Berounky u Srbska 
+ XX X 

5 
Přírodě blízký charakter scenérií, zejména údolí Berounky se skalami, 

roklemi, řekou a různorodou cennou vegetací 
+ XX XXX 

6 Berounka s doprovodnou vegetací a železniční trať jako osy údolí O XX X 

7 Působivá skladba prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – skály – + XX XXX 

http://www.brdy.info/kras/2012/tetin.jpg
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 Znaky a hodnoty vizuální charakteristiky  

klasifikace znaků 

dle projevu dle významu dle cennosti 

+   pozitivní 

O  neutrální 

N  negativní 

XXX zásadní 

XX spoluurčující 

X doplňující 

XXX jedinečný 

XX význačný 

X běžný 

PDoKP „C“ 

kulturní dominanty)  

8 
Kulturní dominanta Tetína na skále nad údolím s kostelem sv. Jana 

Nepomuckého 
+ XX XX 

9 
Harmonický vztah zástavby a krajinného rámce (Tetín) se stopami 

hospodářské činnosti (staré lomy) 
+ XX XX 

10 
Harmonické měřítko prostoru bez měřítkově, výškově či hmotově se 

vymykajících objektů 
+ XX XX 

11 
Technicistní prvky dopravní a technické infrastruktury (elektrické 

vedení, most přes Berounku) a průmyslu (ČOV u Berouna) 
O X X 

 

 

Obr.č.93 PDoKP „E“. Kaňon Berounky s povlovnějším levým břehem a plochou nivou. (Foto: Ivan Vorel) 
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Obr. č.94  PDoKP „E“. Snímky zachycují Tetínské skály s výraznou skalní hranou a s umístěním 

historického sídla Tetína (jedinečná fotodokumentace z dronu na webu http://www.brdy.info/ -  

http://www.brdy.info/kras/2016/tetinske_skaly_dronem2.jpg, 

http://www.brdy.info/kras/2016/tetinske_skaly_dronem1.jpg) 

VLIV NZ NA IDENTIFIKOVANÉ ZNAKY A HODNOTY 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky 

Míru zásahů NZ do některých znaků a hodnot přírodní charakteristiky KR, indikovaných 

přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

 

Indikátor důležitých znaků nebo hodnot přírodní 

charakteristiky KR v PDoKP  

přítomnost indikátoru 

v řešeném území 

(PDoKP) 

Vliv NZ 

v jednotlivých PDoKP 

ANO NE C D E 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochr. pásma – OP) CDE  XX XX O 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma – OP) DE C - XX XXX 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) CDE  XX XX XX 

4 Přítomnost přírodního parku dle §12  CDE - - - 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru CDE  XX XX XX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu (horizont) CDE  O O X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  CDE  X X XX 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zem. krajiny  (C)(D)E  O O O 

žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX 

 

Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků přírodní charakteristiky KR 

v jednotlivých PDoKP ukazuje následující tabulka: 

 

Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky přírodní 

charakteristiky KR 

Klasifikace identifikovaných znaků 

dle 
projevu 

dle 
významu 

dle 
cennosti 

vliv 
záměru 

  +   pozitivní 

  O  neutrální 

  N  negativní 

   XXX  zásadní 

XX spoluurčující 

X  doplňující 

XXX  jedinečný 
XX  význačný 
X  běžný 

O  žádný 

X  slabý 

XX středně silný 

XXX  silný 

XXXX  stírající 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

PDoKP „C“ 

1 

Ploše vrchovinný reliéf Bubovické vrchoviny se zaříznutým údolím 

Berounky a Budňanského potoka s terasami a zaříznutými roklemi 

(Císařská, Myší, Klenová) 
+ XXX XXX O 

2 Terénní dominanty Prostřední hory (383 m n. m.), Javorky (384 m n. + XX XX O 

http://www.brdy.info/
http://www.brdy.info/kras/2016/tetinske_skaly_dronem2.jpg
http://www.brdy.info/kras/2016/tetinske_skaly_dronem1.jpg
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Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky přírodní 

charakteristiky KR 

Klasifikace identifikovaných znaků 

dle 
projevu 

dle 
významu 

dle 
cennosti 

vliv 
záměru 

  +   pozitivní 

  O  neutrální 

  N  negativní 

   XXX  zásadní 

XX spoluurčující 

X  doplňující 

XXX  jedinečný 
XX  význačný 
X  běžný 

O  žádný 

X  slabý 

XX středně silný 

XXX  silný 

XXXX  stírající 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

m.) a Plešivce (362 m n. m.) 

3 
Výrazné zalesněné svahy vymezujících údolí, místně velmi prudké, 

místy s agrárními terasami (vinice) a tvary po těžbě (Petzoldův lom) 
+ XXX XXX O 

4 
Řeka Berounka s břehovými porosty, vesměs s přírodnějšími břehy 

(částečně regulovaný tok) s doprovodnou vegetací 
+ XXX XX X* 

5 Budňanský potok a další drobné přítoky Berounky + X X O 

6 
Skály nad tratí na pravém břehu, skály a skalní odkryvy na svazích 

(Budňanská skála), v Císařské rokli ad. 
+ XXX XX XX** 

7 
Listnaté a smíšené lesy (mj. šípákové doubravy, doubravy, 

vápencové bučiny) 
+ XX XXX O 

8 Opadavé křoviny a suché trávníky na svazích + XX XXX O 

9 Louky (částečně záplavové) a nivní porosty + XX X X* 

10 
Nelesní krajinná zeleň (drobné segmenty, remízky, zeleň podél 

komunikací, železnice, vodotečí na mezích atd.) 
+ X X X* 

11 Zeleň zahrad rodinných domů a chatových kolonií + X X O 

*  úpravy podél trati, zejména bezprostředně u řeky (při realizaci dojde ke kácení a úpravám v okolí železniční trati) 

**  sanační opatření v lokalitách 04 (400 m), 05 (200 m) a 06 (250 m) spočívající mj. v odstranění dřevinné vegetace, očištění skalní 

stěny příp. srovnání profilu, někde kotvení, záchytný plot či překrytí skalní stěny ocelovou sítí 

PDoKP „D“ 

1 

Ploše vrchovinný reliéf Bubovické vrchoviny se zaříznutým údolím 

Berounky, Loděnice, Bubovického potoka a dalších přítoků a s 

zaříznutými roklemi (Císařská, Myší, Klenová) 
+ XXX XXX O 

2 Krasové jevy a jeskyně (Barrandova) v kaňonu a roklích + X XX O 

3 
Terénní dominanty zalesněných kopců v druhém prostorovém plánu 

(Herinky, Vysoká stráň, Doutnáč 433 m n. m.) 
+ XX XX O 

4 

Skalní stěny a skály vymezující prostor údolí, skály v roklích a 

údolích přítoků, skály na místě zaniklých lomů vč. specifický 

skalních útvarů (Blážina stěna, Vlastina stěna, Stítek, Stěna kotlů, 

Pupek, Kavčí lom, Matterhorn, Homole ad.) 

+ XXX XX XX* 

5 
Řeka Berounka s břehovými porosty, vesměs s přírodnějšími břehy 

(částečně regulovaný tok) s doprovodnou vegetací 
+ XXX XX X** 

6 Loděnice, Kodský, Císařský, Bubovický potok s přírodními břehy + XX X O 
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Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky přírodní 

charakteristiky KR 

Klasifikace identifikovaných znaků 

dle 
projevu 

dle 
významu 

dle 
cennosti 

vliv 
záměru 

  +   pozitivní 

  O  neutrální 

  N  negativní 

   XXX  zásadní 

XX spoluurčující 

X  doplňující 

XXX  jedinečný 
XX  význačný 
X  běžný 

O  žádný 

X  slabý 

XX středně silný 

XXX  silný 

XXXX  stírající 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

7 Staré vápencové lomy (Alkazar, Chlum ad.) + XX XX O 

8 
Listnaté a smíšené lesy (mj. šípákové doubravy, doubravy, 

vápencové bučiny) 
+ XX XXX O 

9 Opadavé křoviny a suché trávníky na svazích, louky + X XXX O 

10 Lom Tetín N XX X O 

11 
Nelesní krajinná zeleň (v úzké nivě, podél trati, při vodotečích a 

komunikacích) 
+ X X X** 

12 Zeleň zahrad rodinných domů a chatových kolonií v Srbsku + X X O 

*  sanační opatření v lokalitách 07 (60 m), 08 (50 m), 09 (30 m), 09a (40 m), 10 (80 m), 11 (30 m), 12 (150 m), 13 (245 m) a 14 (140 m) 
spočívající mj. v odstranění dřevinné vegetace, očištění skalní stěny příp. srovnání profilu, někde kotvení, záchytný plot či překrytí 

skalní stěny ocelovou sítí 

**  úpravy podél trati, zejména bezprostředně u řeky (při realizaci dojde ke kácení a úpravám v okolí železniční trati) 

PDoKP „E“ 

1 
Ploše vrchovinný reliéf Bubovické vrchoviny se zaříznutým údolím 

Berounky, s roklemi (Židovská) a terasami 
+ XXX XXX O 

2 Krasové jevy (prameny) a jeskyně v údolí a roklích + XX XX O 

3 
Skalní stěny a skály vymezující prostor údolí vč. specifických 

skalních útvarů a pozůstatků těžby vápence 
+ XXX XX XX* 

4 
Řeka Berounka s břehovými porosty, vesměs s přírodnějšími břehy 

(částečně regulovaný tok) s doprovodnou vegetací 
+ XXX XX X** 

5 
Fragmenty listnatých a smíšených lesů (mj. šípákové doubravy, 

doubravy, vápencové bučiny) 
+ XX XX O 

6 Opadavé křoviny a suché trávníky na svazích, louky + XX XX O 

7 Zbytky porostů skalních stepí s vzácnými druhy rostlin + XX XX XX* 

8 
Nelesní krajinná zeleň (v úzké nivě, podél trati, při vodotečích a 

komunikacích) 
+ X X XX** 

*  sanační opatření v lokalitách 15 (130 m), 16 (95 m), 17 (120 m) 18 (100 m) a 19 (100 m) spočívají mj. v odstranění dřevinné vegetace, 

očištění skalní stěny, srovnání profilu svahu, někde kotvení, záchytný plot či překrytí skalní stěny ocelovou sítí.  

**  úpravy podél trati, zejména bezprostředně u řeky (při realizaci dojde ke kácení a úpravám v okolí železniční trati) 

 
Shrnutí vlivu na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky. Zásahy NZ do znaků a hodnot 

přírodní charakteristiky KR spočívají především v sanaci skal technickými prostředky (kotvení, 
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ploty, sítě). Další zásahy se týkají především stavebních pracích v okolí trati, která bude po 

realizace minimálně přechodně působit výrazněji technicistně, čímž sníží celkový přírodní 

charakter oblasti. V úhrnu je vliv na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu 

hodnocen jako středně silný. 
 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria 

krajinného rázu (viz §12 zákona) 
Vliv NZ 

PDoKP „C“ slabý/středně silný 

PDoKP „D“ středně silný 

PDoKP „E“ středně silný 

Souhrnný vliv na rysy a hodnoty  

přírodní charakteristiky KR 
středně silný 

 

2. Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

Zásah NZ do některých znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky, indikovaných 

přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů ukazuje následující tabulka: 

Indikátor důležitých znaků nebo hodnot 

kulturní a historické charakteristiky KR 

v PDoKP 

přítomnost indikátoru 

v řešeném území (PDoKP) 

Vliv NZ 

v jednotlivých PDoKP 

ANO NE C D E 

1 
Přítomnost MPR a VPR  

(vč. navrhovaných a vč. POP) 
 CDE - - - 

2 
Přítomnost MPZ a VPZ  

(vč. navrhovaných a vč. POP) 
 CDE - - - 

3 
Přítomnost KPZ  

(vč. navrhovaných a vč. POP) 
 CDE - - - 

4 
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou 

architekturou 
CE D O - O 

5 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  CDE  O O X 

6 
Přítomnost architektonických dominant (kulturních 

dominant) 
CE D O - X* 

7 Zřetelně dochovaná struktura osídlení (C)(E) D O - O 

8 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí (C)(E) D O - O 

9 Specifický charakter a formy staveb  CDE - - - 

10 
Přítomnost dominantních rysů (romantický kraj 

vodáků a trampů, turistů a horolezců) 
CDE  X X X 

žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX 
*  v průběhu realizace a krátce po ní, než dojde k zapojení nových úprav do krajiny, bude vliv významnější. 

 

Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků kulturní a historické 

charakteristiky KR v jednotlivých PDoKP ukazuje následující tabulka: 
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Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky  

kulturní a historické charakteristiky KR 

Klasifikace identifikovaných znaků 

dle 
projevu 

dle 
významu 

dle 
cennosti 

vliv 
záměru 

  +   pozitivní 

  O  neutrální 

  N  negativní 

   XXX  zásadní 

XX spoluurčující 

X  doplňující 

XXX  jedinečný 
XX  význačný 
X  běžný 

O  žádný 

X  slabý 

XX středně silný 

XXX  silný 

XXXX  stírající 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

PDoKP „C“ 

1 
Starobylá kontinuálně osídlená kulturní oblast (archeologické stopy 

pravěkého člověka) 
O X X O 

2 

Středověká sídlení struktura původně venkovských vsí a dvorů, 

s více či méně dochovanou urbanistickou strukturou (Budňany, 

Poučník, Klučice, Krupná) 
O X X O 

3 Unikátní kulturní dominanta hradu Karlštejna (NKP) + XXX XXX O 

4 Dílčí kulturní dominanta kostela sv. Palmacia v Budňanech + XX XX O 

5 
Stopy husitských obléhacích zařízení (archeologické stopy) v okolí 

Karlštejna 
O X XX O 

6 
Železnice z roku 1862 s budovami nádraží a dalšími doprovodnými 

objekty 
+ XX X XX* 

7 
Dochované architektonicky cenné objekty vč. památkově 

chráněných i objekty s dochovanou formou venkovských usedlostí  
+ X XX O 

8 
Novodobá zástavba rodinnými domy, bytovkami, přestavby, 

průmyslový areál – zejm. na pravém břehu v údolí 
O XX X O 

9 

Výrazný charakter turistické lokality (restaurace, ochody, stánky, 

parkování, informace, ubytování atd.) – zejm. na levém břehu a 

v údolí Budňanského potoka 
O XX X O 

10 Dochované historické krajinné struktury (trasy cest, vinice, lomy) + XX X O 

*  Realizace úprav změní periferní venkovský charakter (byť přestavovaného a upravovaného) nádraží v Karlštejně 

PDoKP „D“ 

1 Starobylá kontinuálně osídlená kulturní oblast  O X X O 

2 Středověká sídlení struktura (Srbsko, Koda) O X X O 

3 Železnice z roku 1862, zastávka z roku 1902 + XX X XX* 

4 
Bývalé vápencové lomy od druhé poloviny 19. století, tradice těžby 

vápence v Českém krasu 
+ XX XX O 

5 Funkční lom Tetín N XX X O 

6 
Krasové jeskyně s archeologickými nálezy přítomnosti pravěkého 

člověka 
O XX XXX O 
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Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky  

kulturní a historické charakteristiky KR 

Klasifikace identifikovaných znaků 

dle 
projevu 

dle 
významu 

dle 
cennosti 

vliv 
záměru 

  +   pozitivní 

  O  neutrální 

  N  negativní 

   XXX  zásadní 

XX spoluurčující 

X  doplňující 

XXX  jedinečný 
XX  význačný 
X  běžný 

O  žádný 

X  slabý 

XX středně silný 

XXX  silný 

XXXX  stírající 

7 Fragmenty původní vsi s kapličkou na návsi O X X O 

8 
Doložené trasy některých cest a fragmenty dochované krajinné 

struktury doložené od 19. století 
O X X O 

9 
Novodobá zástavba rodinnými domy, přestavby, chaty, rekreační 

objekty 
O XX X O 

10 Tradice trampingu, rekreace (hostinec), turistiky, vodáctví O X X X** 

*  Realizace úprav změní periferní venkovský charakter železniční zastávky Srbsko. 

**  Romantický kraj trampů a vodáků s železnicí z 19. století se mírně změní charakterem trati s technicistními prvky. 

PDoKP „E“ 

1 
Starobylá kontinuálně osídlená kulturní oblast (množství 

archeologických lokalit) 
O X X O 

2 
Středověká sídlení struktura (Tetín) v lokalitě staršího raně 

středověkého hradiště 
O XX XX O 

3 Částečně dochovaná urbanistická struktura centra Tetína + XX X O 

4 
Železnice z roku 1862, zbytky úzkokolejky, železniční most, trasy 

některých cest 
O XX X XX* 

5 Bývalé vápencové lomy, tradice těžby vápence v Českém krasu + XX XX O 

6 Kulturně-historicky významné místo spjaté se smrtí sv. Ludmily + XX XXX X** 

7 
Cenné architektonické objekty v Tetíně vč. památkově chráněných 

(kostely, dvůr, zámek, hrad, hradiště, sochy ad.) 
+ XX XX O/X** 

8 
Kulturní dominanty tetínských kostelů a zámku na hraně Tetínských 

skal (specifická silueta) 
O XXX XXX X** 

9 Novodobá zástavba rodinnými domy, přestavby, rekreační objekty O XX X O 

*  Realizace úprav pod Tetínem změní charakter železnice zapojené do krajiny. 

** Realizace úprav pod Tetínem ovlivní vizuální význam kulturních dominant a historických objektů na skále nad údolím.  

 

Shrnutí vlivu na znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky. Vlivy na znaky a 

hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR spočívají především v narušení romantického 

charakteru turisty, rekreanty a rezidenty vyhledávaného regionu spjatého s trampy a vodáky od 

19. a první poloviny 20. století. Tyto vlivy jsou však slabé. Podobný vliv budou mít úpravy pod 

Tetínem ve velmi cenné lokalitě Tetínských skal. Z toho důvodu je v úhrnu vliv na znaky a 

hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR hodnocen jako slabý, nikoli minimální. 
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Tabulka vlivu na zákonná kritéria 

krajinného rázu (viz §12 zákona) 
Vliv NZ 

PDoKP „C“ minimální 

PDoKP „D“ minimální 

PDoKP „E“ slabý 

Souhrnný vliv na rysy a hodnoty kulturní a 

historické charakteristiky 
slabý 

Vliv na ZCHÚ 

V kontextu ochrany krajinného rázu dle §12 je vliv na zvláště chráněná území výslovně uveden 

mezi zákonnými kritérii ochrany krajinného rázu. Nelze tím však chápat vliv na onen institut, 

nýbrž na jeho konkrétní předmět ochrany, a to jak po stránce jeho fyzického zachování v 

krajině, tak jeho vizuálního významu a působení v krajinné scéně. Druhý význam ochrany je v 

tomto případě důležitější, neboť fyzické zachování těchto chráněných prvků a území je 

ošetřeno jinými částmi zákona a jednalo by se o zbytečný překryv. Jsou-li tedy zvláště 

chráněná území uvedena v souvislosti s ochrannou krajinného rázu, můžeme je na jedné straně 

chápat jako indikátory zvýšené přírodní hodnoty (o jejíž zachování resp. zabránění snížení této 

hodnoty se jedná) a na straně druhé hodnotit zejména ochranu jejich projevu v krajinné scéně. 

V PDoKP „C“ se nachází CHKO Český kras (první, druhá a třetí zóna), přičemž NZ prochází 

v západní části přes první zónu CHKO. Jsou zde vymezeny NPR Karlštejn (mimo relevantní 

vliv) a NPR Koda (zároveň první zóna, EVL, ÚSES). NZ leží na bezprostřední hranici NPR 

Koda. Při sanaci skal není vyloučen bezprostřední vliv, zajisté však jakýmkoli technicistním 

zásahem v bezprostřední blízkosti NPR dojde k jejímu vizuálnímu ovlivnění a ke snížení 

významu chráněného území (resp. předmětu ochrany) v krajinné scéně. To se týká i CHKO, 

ovšem vzhledem k velikosti CHKO a předmětu ochrany je tento vliv méně závažný. Celkově je 

však vliv na ZCHÚ v PDoKP „C“ hodnocen jako středně silný, neboť se jedná o jedno z 

nejcennějších přírodní prostředí, což je indikováno výše uvedenými instituty ochrany dle 

zákona. 

V PDoKP „D“ se nachází CHKO Český kras (první, druhá a třetí zóna), přičemž NZ prochází i 

přes první zónu CHKO, zařazenou do NPR Koda (zároveň EVL, ÚSES), sloužící k ochraně 

krajinného rázu, zvířeny a květeny, a PR Tetínské skály, chránící zbytky skalních stepí s 

původním druhovým složením vegetačního krytu a lomové odkryvy skalního podloží. Při 

sanaci skal nemůže být vyloučen bezprostřední vliv, byť plošně omezený, zajisté však 

jakýmkoli technicistním zásahem v bezprostřední blízkosti NPR a PR dojde k jejímu 

vizuálnímu ovlivnění a ke snížení významu chráněného území (resp. předmětu ochrany) 

v krajinné scéně. Na levém břehu je vymezena NPR Karlštejn, představující nejtypičtější a 

nejrozsáhlejší ukázku přírody Českého krasu, do ní však NZ fyzicky nezasahuje – vliv může 

být pouze vizuální. Celkově je vliv na ZCHÚ v PDoKP „D“ hodnocen jako středně silný, 

neboť se jedná o jedno z nejcennějších přírodní prostředí, což je indikováno výše uvedenými 

instituty ochrany dle zákona. 

V PDoKP „E“ se nachází CHKO Český kras (první, druhá a třetí zóna), přičemž NZ prochází i 

přes druhou a třetí zónu CHKO, bezprostředně po hranici první zóny, zařazené do PR Tetínské 

skály, chránící zbytky skalních stepí s původním druhovým složením vegetačního krytu a 

lomové odkryvy skalního podloží. Při sanaci skal dojde k fyzickému zásahu do chráněných 

hodnot PR, ale především dojde k jejímu vizuálnímu ovlivnění a k významnému snížení 

významu chráněného území (resp. předmětu ochrany) v krajinné scéně. Ve východní části 

PDoKP je na levém břehu vymezena NPR Karlštejn, představující nejtypičtější a nejrozsáhlejší 

ukázku přírody Českého krasu, do ní však NZ fyzicky nezasahuje – vliv může být pouze 
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omezený, vizuální. Celkově je vliv na ZCHÚ v PDoKP „E“ hodnocen jako středně silný, neboť 

se jedná o jedno z nejcennějších přírodní prostředí, což je indikováno výše uvedenými instituty 

ochrany dle zákona.  

Shrnutí vlivu na ZCHÚ. Už tím, že NZ prochází skrze CHKO Český kras, místy přes první 

zónu, a fyzicky (zejména při sanaci skal) zasahuje i do dalších maloplošných ZCHÚ, je vliv na 

ZCHÚ poměrně významný. Kromě toho nové technicistní prvky (stavební objekty, terénní 

úpravy, úpravy podél trati, sanační opatření) a celkově nový výraz trati vč. modernizovaných 

nádraží ovlivní její vizuální projev v chráněné krajině. Celkově je vliv NZ na ZCHÚ hodnocen 

jako středně silný, byť lokálně (Tetínské skály) může být i silný. 

 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria 

krajinného rázu (viz §12 zákona) 
Vliv NZ 

PDoKP „C“ středně silný 

PDoKP „D“ středně silný 

PDoKP „E“ středně silný 

Souhrnný vliv na ZCHÚ středně silný 

3. Vliv na VKP 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3, odst. 1, písm. b zák. č. 114/1992 Sb. Ze 

zákona jsou významnými krajinnými prvky veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera a údolní nivy (VKP ze zákona). Dále jimi mohou být ostatní části přírody zaregistrované 

orgánem ochrany přírody (VKP registrované). V kontextu ochrany krajinného rázu dle §12 je 

vliv na významné krajinné prvky výslovně uveden mezi zákonnými kritérii ochrany krajinného 

rázu. Zde platí stejný pohled na vliv na VKP jako u vlivu na ZCHÚ, tj. můžeme je na jedné 

straně chápat jako indikátory zvýšené přírodní hodnoty a na straně druhé hodnotit zejména 

ochranu jejich projevu v krajinné scéně (fyzický zásah do VKP je předmětem jiného řízení). 

Shrnutí vlivu na VKP. Dle zákona je zvláště chráněná část přírody je z této definice 

(významného krajinného prvku) vyňata. Je tudíž bezpředmětné (až na výjimky) např. na území 

CHKO VKP registrovat, neboť požívají obvykle vyšší ochranu samotným zřízením ZCHÚ. 

Proto budeme vliv na VKP uvádět totožný s vlivem na ZCHÚ, které lze chápat jakožto 

významný krajinný celek. To platí pro všechny prostory PDoKP „C“, PDoKP „D“ a PDoKP 

„E“. 

 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria 

krajinného rázu (viz §12 zákona) 
Vliv NZ 

PDoKP „C“ středně silný 

PDoKP „D“ středně silný 

PDoKP „E“ středně silný 

Souhrnný vliv na VKP středně silný 

 

4. Vliv na kulturní dominanty 

V PDoKP „C“ je nejvýraznější kulturní dominantou hrad Karlštejn, který je jedinečný 

z hlediska regionu a státu. Vzhledem ke vzdálenosti a charakteru NZ nemůže vzniknou 

negativní vliv na dominantu. Dílčí kulturní dominantou je kostelík sv. Palmacia na vyvýšenině 

u vstupu do Budňanského údolí. I zde nelze předpokládat žádný negativní vliv. 

V PDoKP „D“ nejsou kulturní dominanty přítomny, proto na ně nemůže mít NZ vliv. 
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V PDoKP „E“ se nachází jedinečná kulturní dominanta Tetína – zejména kostela sv. Jana 

Nepomuckého – na skále na údolím Berounky. Cennost Tetína nespočívá jen v dochované 

architektuře, ale především v kulturně-historických souvislostech svatoludmilské legendy, která 

dává místu jedinečné postavení z hlediska regionu a státu. Pod skálou jsou navrženy sanační a 

stavební úpravy, které, zejména krátce po realizaci, budou poutat pozornost, čímž zastíní 

význam historických objektů na skále. Proto je vliv na kulturní dominanty v PDoKP „E“ 

hodnocen jako středně silný. 

Shrnutí vlivu na kulturní dominanty. V řešeném území je několik kulturních dominant – 

jedinečná je dominanta Karlštejna a Tetína. Zatímco dominanta Karlštejna není NZ nijak 

dotčena, úpravy pod Tetínskými skalami na sebe budou natolik poutat pozornost, že sníží 

význam siluety Tetína v krajinné scéně i jeho dominantní postavení nad jinak prakticky 

nezastavěným údolím, které korunuje historická stavba výjimečného kulturního a historického 

významu. Proto je vliv v úhrnu hodnocen jako středně silný. Jeho míru lze eliminovat 

vhodnými úpravami (výsadby). Celkově se bude postupně po zapojování stavby do krajiny 

snižovat. V úhrnu je proto vliv na kulturní dominanty stanoven jako slabý. 
 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria 

krajinného rázu (viz §12 zákona) 
Vliv NZ 

PDoKP „C“ nemá vliv 

PDoKP „D“ nemá vliv 

PDoKP „E“ středně silný 

Souhrnný vliv na kulturní dominanty slabý 
 

 

Vliv na estetické hodnoty krajiny, na harmonické měřítko a vztahy 

Vliv v jednotlivých vymezených PDoKP. 
 

PDoKP „C“. Z hlediska vizuálního ovlivnění krajinného rázu, hodnoceného pozorovatelem 

v krajinných panoramatech nebo v dílčích – blízkých – scenériích, bude zásadní stavební zásah 

– rekonstrukce železničního spodku a svršku a drobná sanace mostu v ev. km 32,801 – málo 

výrazný, a to z důvodu, že rekonstrukce probíhá přímo na stávající trati a také proto, že 

viditelnost trati a souvisejících technických zařízení bude omezena v pohledech z protějšího 

(levého) břehu Berounky břehovými porosty a vegetačním doprovodem silnice II/116, po které 

rovněž vede cyklostezka. 

Vanovické skály mezi Karlštejnem a Tomáškovým lomem jsou vizuálně kryty z pravého břehu 

prakticky souvislým vegetačním doprovodem silnice a mohutnými břehovými porosty levého i 

pravého břehu Berounky. Na pravém břehu Berounky nevede turistická cesta a břeh je špatně 

přístupný. 

Jiná je situace v úseku řeky u Tomáškova lomu, kde jsou pravobřežní vegetační doprovody 

řeky sporadické, niva se rozšiřuje a na levém břehu vegetační doprovod chybí. Mohutná zeleň 

však zakrývá skalní stěny Tomáškova lomu. 

Mohutná doprovodná zeleň na levém břehu a kolem silnice II/116 umožňuje pouze sporadické 

výhledy na pravobřežní skály, na skalní masiv Korno a vyústění Císařské rokle a údolí Koda. 

Je možno předpokládat, že očištění skal od dřevinné vegetace, zvětralin a horninových úlomků, 

překrytí skalních stěn v určitých plochách ocelovou sítí, event. umístění záchytného plotu nebo 

jiných zábran změní dnešní stav, ve kterém hrají velkou roli dřevinné porosty, zakrývající části 

skalních stěn a obnaží skalní útvary. Na jednu stranu to představuje zásah do autenticity 

prostředí, na druhé straně vynikne modelace skalních útvarů.  
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V úvahu je třeba vzít možnosti vnímání těchto scenérií. Z jedoucího vlaku při vysoké rychlosti 

nelze skalní defilé v bezprostřední blízkosti v letmých pohledech vnímat a hodnotit, z pohledů 

z levého břehu Berounky bude hrát roli zaclonění výhledů doprovodnými porosty řeky a 

v panoramatických pohledech z horní hrany levobřežních skalních srázů bude vynikat 

modelace skalních stěn a bude do určité míry zanikat technické zajištění skal. 

Je možno proto předpokládat, že rekonstrukce trati, úprava mostu a sanace skalních útvarů 

v lokalitách 04, 05 a 06 nebudou v tomto úseku trasy představovat zásadní – vizuálně 

vnímatelnou – změnu a vliv na ráz krajiny. 

 

PDoKP „D“. Z hlediska vizuálního ovlivnění krajinného rázu, hodnoceného pozorovatelem 

v krajinných panoramatech nebo v dílčích – blízkých – scenériích, bude zásadní stavební zásah 

– rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu odbočky Lom v km 34,031-34,234, 

úpravu nástupiště v zast. Srbsko, přejezdu v obci Srbsko, přestavbu mostu v km 33,500, který 

překračuje komunikaci pro pěší – málo výrazný, a to z důvodu, že rekonstrukce probíhá přímo 

na stávající trati a zastávka, nástupiště, přejezd a most neleží ve volné krajině, nýbrž v tradičně 

využívané lokalitě nádraží Srbsko.  

Větším zásahem bude odbočka Lom, respektive stavby s ní spojené – zejména rozsáhlé opěrné 

zdi a technologický objekt. Viditelnost této lokality (v pozadí s technologickými objekty lomu 

Tetín) z levého břehu je velmi dobrá – cesta (cyklostezka) není provázena liniovou vegetací a 

ani břeh nemá vegetační doprovody. Bohatá břehová vegetace je na pravém břehu. Výrazné 

opěrné stěny a technologický objekt budou pravděpodobně dobře viditelné a budou 

představovat v koridoru řeky nový technický prvek, posilující výraznost objektů lomu. Zdi a 

technologický objekt budou viditelné z bezprostřední blízkosti z cyklostezky č. 8245 Stezka sv. 

Ludmily, která je vedena po pravém břehu Berounky, i v pohledech z levého břehu 

z cyklostezky Po stopách českých králů. event. z horní hrany skalních masivů Vlastina stěna a 

Štítek, i když zde bude hrát roli denní osvětlení (přímý pohled proti západu). 

Severněji proti proudu – od ústí údolí Loděnice pod ostrohem hradiště V Kozle podél Lomu 

Alkazar až k zúžení břehu pod masivem Na Skále (284 m n.m.) – je doprovodná břehová 

vegetace mohutně vyvinuta na pravém i na levém břehu, takže viditelnost skal na pravém břehu 

(východní cíp Tetínských skal s mírným otevřením prostoru údolí v místě Kavčího lomu) je 

minimální. 

Rovněž viditelnost trati a souvisejících technických zařízení, výrazná z bezprostřední blízkosti 

z cyklostezky na prvém břehu, bude omezena v pohledech z protějšího (levého) břehu 

Berounky břehovými porosty a vegetačním doprovodem cyklostezky.  

Až k západní hranici prostoru „D“ je koridor řeky provázen bohatou doprovodnou vegetací, jak 

na levém břehu podél lomu Alkazar, tak i na břehu širokého oblouku řeky s nivou pod lokalitou 

V zahrádkách, kam klesala cesta, zpřístupňující louky a drobná pole v nivě (dnes překračuje 

železniční trať jako cyklostezka Stezka sv. Ludmily. Skalní stěny Tetínských skal jsou do 

značné míry skryty za vysokou zelení, a to až k dramatickému ústí Tetínského potoka se 

skalním masivem na východní straně a se skalními masivy Centrál a Čelo na západní straně. 

Úpravy ve skalních masivem budou patrné zejména z blízkých pohledů z cyklostezky vedené 

na pravém břehu řeky. 

Je možno proto předpokládat, že rekonstrukce trati a sanace skalních útvarů v lokalitách 07, 08, 

09, 09a, 10, 11, 12, 13 a 14 nebudou v tomto úseku trasy představovat zásadní – vizuálně 

vnímatelnou – změnu a vliv na ráz krajiny. Výraznější změnou bude výstavba areálu Odbočky 

Lom. 
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PDoKP „E“. Z hlediska vizuálního ovlivnění krajinného rázu, hodnoceného pozorovatelem 

v krajinných panoramatech nebo v dílčích – blízkých – scenériích, bude zásadní stavební zásah 

– rekonstrukce železničního spodku a svršku – málo výrazný, a to z důvodu, že rekonstrukce 

probíhá přímo na stávající trati.  

Trať, která vede pod úpatím Tetínských skal, však bude dobře viditelná jak z rozšířené nivy 

(lokalita Na podole), tak i z cyklostezky, která vede bez vegetačních doprovodů po levém břehu 

Berounky pod strmými svahy, proříznutými Židovskou roklí. Výhledu z levého břehu řeky 

bude bránit nesouvislá břehová vegetace pravého břehu i skutečnost, že se jedná o pohled 

k jihozápadu, kde jsou srázy skal i polohy po nimi zastíněné. Přesto defilé skal pod historickým 

jádrem Tetína představuje jedinečné tradiční scenérie kontrastu mohutnosti skalních masivů a 

jemnosti kulturní dominanty kostela sv. Jana Nepomuckého. 

Je nutno předpokládat, že očištění skal od dřevinné vegetace, zvětralin a horninových úlomků, 

překrytí skalních stěn v určitých plochách ocelovou sítí event. umístění záchytného plotu nebo 

jiných zábran změní dnešní stav. Bude se jednat o zásah do autenticity prostředí, přičemž tyto 

úpravy budou viditelné nejenom z jedoucího vlaku (nepodstatný způsob letmého vnímání), ale i 

z cesty vedoucí po pravém břehu řeky (nejedná se však o turistickou trasu a cesta je obtížně 

přístupná z Berouna) a zejména v pohledech přes řeku z cyklostezky na levém břehu.  

Pohled na nejcennější partie Tetínských skal pod kostelem sv. Jana Nepomuckého a pod 

hradištěm Tetín je částečně omezen břehovým vegetačním doprovodem na levém břehu. Je 

možno proto předpokládat, že rekonstrukce trati nebude představovat silný zásah do rázu 

krajiny, avšak sanace skalních útvarů, zejména v lokalitách 14 a 17 budou v tomto úseku trasy 

představovat sice nikoliv zásadní, ale výrazný zásah do tradičních krajinných scenérií a tedy i 

do znaků krajinného rázu. 

Přítomnost pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů pro 

pozorovanou krajinnou scénu v rámci jednotlivých PDoKP je uvedena v následujících 

standardizovaných tabulkách, které pracují se soustavou indikátorů důležitých (pozitivních) 

znaků či hodnot KR, a to včetně předpokládané míry vlivů navrhovaného záměru: 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové 

skladby (analytická kritéria) v PDoKP 

přítomnost 

indikátoru 

v řešeném území 

(PDoKP) 

Vliv NZ 

v jednotlivých PDoKP 

ANO NE C D E 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  CDE  O O O 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  D CE - O - 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou (E) CD - - O 

4 Vymezení prostorů více horizonty  CDE  O O O 

5 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání 

krajiny 
CDE  O O O 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 

přírodním charakterem) 
CD E X X - 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 

v zemědělské krajině) 
(E) CD - - O 
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I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové 

skladby (analytická kritéria) v PDoKP 

přítomnost 

indikátoru 

v řešeném území 

(PDoKP) 

Vliv NZ 

v jednotlivých PDoKP 

ANO NE C D E 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 

s harmonickým výrazem 
 CDE - - - 

9 Struktura sídla s výrazným uplatněním přírodních složek městské krajiny E CD - - X 

10 
Struktura sídla s urbanistickými a architektonickými hodnotami zástavby 

a s pozitivními kompozičními aspekty  
E CD - - O 

Konfigurace liniových prvků 

11 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) CDE  O O O 

12 Zřetelné linie vegetačních prvků   DE C - O O 

13 Zřetelné linie zástavby   E CD - - O 

Konfigurace bodových prvků 

14 Přítomnost zřetelných terénních dominant   CDE  O O O 

15 Přítomnost zřetelných architektonických a technických dominant   CE D O - XXX 

16 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty   D CE - O - 

17 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů (subdominanty) CDE  O O X 

žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity PDoKP 

(souhrnná kritéria) 

přítomnost 

indikátoru 

v řešeném území 

(PDoKP) 

Vliv NZ 

v jednotlivých PDoKP 

ANO NE C D E 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie  CDE  O X XX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem   CDE  O O/X XX 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  CDE  O/X XX XXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny  CDE - - - 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 

působení jako výrazný rys krajinné scény 
CDE  O O O 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 

staveb 
CDE  O O X 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků (C)DE  O O X 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny (C)(E) D O - XX 
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I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové 

skladby (analytická kritéria) v PDoKP 

přítomnost 

indikátoru 

v řešeném území 

(PDoKP) 

Vliv NZ 

v jednotlivých PDoKP 

ANO NE C D E 

Harmonie vztahů v krajině 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí  CDE  X** 
XX*

* 
XX** 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce    CDE  O O XX** 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí D(E) C - O X 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně  CE D O - XX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem CE D O - XX 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény   CDE  X** 
XX*

* 
XX** 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie   CDE  X** 
XX*

* 

XXX*

* 

žádný zásah O, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX 

*  Lokálně, v dílčích scenériích či částech PDoKP 

** Optimalizovaná trať bude zejména krátce po realizaci působit vizuálně výrazněji, nebude zapojena do krajiny jako trať stávající (keře 
a zeleň podél trati), tj. posílí se její vnímání jako technicistní stavby v krajinné scéně. 

 

Míru zásahů NZ do identifikovaných a klasifikovaných znaků vizuální charakteristiky KR 

(znaků estetických hodnot, harmonického měřítka a harmonických vztahů) pro jednotlivé 

PDoKP ukazuje následující tabulka: 

Vliv NZ na identifikované a klasifikované znaky  

vizuální charakteristiky KR 

Klasifikace identifikovaných znaků 

dle 
projevu 

dle 
významu 

dle 
cennosti 

vliv 
záměru 

  +   pozitivní 

  O  neutrální 

  N  negativní 

   XXX  zásadní 

XX spoluurčující 

X  doplňující 

XXX  jedinečný 
XX  význačný 
X  běžný 

O  žádný 

X  slabý 

XX středně silný 

XXX  silný 

XXXX  stírající 

Identifikovaná znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a vztahů v krajině 

PDoKP „C“ 

1 

Zřetelné vymezení prostoru terénními horizonty s výraznými svahy a 

skalami na levém břehu Berounky a postupně stoupajícím terénem 

až k vysokému horizontu na pravém břehu 
+ XXX XX O 

2 
Zalesněné terénní dominanty na hranicích prostoru (Prostřední hora, 

Javorka, Plešivec) či v dalších plánech (Voškov, Střevíc, Kněží hora) 
+ XXX XX O 

3 
Možnosti průhledů údolím a panoramatických pohledů z vyvýšených 

míst 
+ XX XX O 
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4 

Velké měřítko plochého otevřeného mírně zvlněného údolí 

v centrální části prostoru na pravém břehu Berounky oproti malému 

měřítku údolí Berounky na východě a na západě 
+ XX XX O 

5 

Přírodě blízký charakter scenérií, zejména kaňonu Berounky 

v západní části prostoru se skalami, roklemi, řekou a různorodou 

cennou vegetací 
+ XX XXX XX* 

6 
Působivý přírodní rámec prostoru daný vymezujícími zalesněnými 

svahy (proměnlivost barev, pestrost lesních okrajů) 
+ XXX XX O 

7 Berounka a železniční trať jako osy výrazně asymetrického údolí O XX X X** 

8 
Působivá skladba prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – 

skály – kulturní dominanty)  
+ XX XXX X* 

9 
Kulturní dominanta hradu Karlštejna ve výrazně přírodním rámci 

pod Kněží horou na konci Budňanského údolí 
+ XXX XXX O 

10 Dílčí kulturní dominanta kostela sv. Palmacia + XX XX O 

11 
Harmonický vztah zástavby a krajinného rámce (zejména Budňany) 

se stopami hospodářské činnosti (vinice, lomy) 
+ XX XX O 

12 
Harmonické měřítko prostoru bez měřítkově, výškově či hmotově se 

vymykajících objektů 
+ XX XX O 

13 
Technicistní prvky dopravní a technické infrastruktury (elektrické 

vedení, most přes Berounku) a průmyslu 
O X X XX** 

*  nové technické prvky (sanace skal) sníží přírodě blízký charakter pravého břehu (minimálně přechodně, do zapojení nové vegetace), 

naruší harmonický vztah prvků krajinné scény (opět minimálně přechodně) 

**  posílení neutrálního znaku 

PDoKP „D“ 

1 
Zřetelné vymezení prostoru terénními horizonty s výraznými svahy a 

skalami (vč. různých stěn a skalních útvarů a zaniklých lomů) 
+ XXX XXX O 

2 
Zalesněné terénní dominanty na hranicích prostoru (ostroh proti 

Srbsku) či v dalších plánech (Boubová) 
+ XXX XX O 

3 
Možnosti průhledů údolím a panoramatických pohledů z vyvýšených 

míst 
+ XX XX O 

4 
Malé měřítko sevřeného kaňonu Berounky a přítoků, mírně 

rozšířeného v prostoru Srbska  
+ XX XX O 

5 

Přírodě blízký charakter scenérií, zejména kaňonu Berounky, 

zalesněných skalnatých údolí Bubovického a Kodského potoka a 

Loděnice 
+ XX XXX 

XXX**

* 

6 
Působivý přírodní rámec prostoru daný vymezujícími zalesněnými 

svahy a skalami s nezastavěnými horizonty 
+ XXX XX O 

7 Berounka a železniční trať jako osy údolí O XX X X** 

8 
Působivá skladba prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – 

skály)  
+ XX XXX 

XXX**

* 

9 Lom Tetín – rozsáhlá plocha aktivního lomu N XXX XXX O 

10 Harmonický vztah zástavby a krajinného rámce (Srbsko) se stopami + XX XX O 
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hospodářské činnosti (starší lomy zapojené do krajiny) 

11 
Harmonické měřítko prostoru bez měřítkově, výškově či hmotově se 

vymykajících objektů 
+ XX XX O 

12 
Technicistní prvky dopravní a technické infrastruktury (lávka přes 

Berounku, železnice)  
O X X XX** 

*  nové technické prvky (sanace skal) sníží přírodě blízký charakter pravého břehu (minimálně přechodně, do zapojení nové vegetace), 

naruší harmonický vztah prvků krajinné scény (opět minimálně přechodně) 

**  posílení neutrálního znaku 

*** vliv opěrných zdí a technologického objektu odbočky Lom 

PDoKP „E“ 

1 

Zřetelné vymezení prostoru terénními horizonty s více prostorovými 

plány, s výraznými svahy a skalami na pravém břehu Berounky a 

postupně stoupajícím terénem na L břehu 
+ XXX XX O 

2 Bohatá morfologie terénu s roklemi, terasami, pozůstatky lomů + XXX XXX O 

3 
Možnosti průhledů údolím a panoramatických pohledů z vyvýšených 

míst 
+ XX XX O 

4 
Větší měřítko prostoru širšího údolí s plochou luční nivou v centrální 

části oproti malému měřítku kaňonu Berounky u Srbska 
+ XX X O 

5 
Přírodě blízký charakter scenérií, zejména údolí Berounky se 

skalami, roklemi, řekou a různorodou cennou vegetací 
+ XX XXX XX* 

6 Berounka s doprovodnou vegetací a železniční trať jako osy údolí O XX X O 

7 
Působivá skladba prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – 

skály – kulturní dominanty)  
+ XX XXX XXX* 

8 
Kulturní dominanta Tetína na skále nad údolím s kostelem sv. Jana 

Nepomuckého 
+ XX XX 

XXX**

* 

9 
Harmonický vztah zástavby a krajinného rámce (Tetín) se stopami 

hospodářské činnosti (staré lomy) 
+ XX XX XX* 

10 
Harmonické měřítko prostoru bez měřítkově, výškově či hmotově se 

vymykajících objektů 
+ XX XX XX 

11 
Technicistní prvky dopravní a technické infrastruktury (el. vedení, 

most přes Berounku) a průmyslu (ČOV u Berouna) 
O X X 

XXX***

* 

*  nové technické prvky (sanace skal) sníží přírodě blízký charakter pravého břehu (minimálně přechodně, do zapojení nové vegetace), 

naruší harmonický vztah prvků krajinné scény 

***  viz kap. 4.1.5 

****  posílení neutrálního znaku. 

Shrnutí vlivu na estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině. 

Krajina Českého krasu vyniká výraznými krajinářsko-estetickými hodnotami danými výrazným 

vymezením prostorů a výraznou konfigurací a specifickým charakterem jednotlivých prvků 

vizuální scény. Realizace NZ vnáší do území nové cizorodé prvky, které narušují harmonické 

vztahy a přírodě blízký charakter řady prostorů. V měřítku celého PDoKP však je tento vliv 

prostorově omezen na několik dílčích scenérií. Nejvíce je zasažen PDoKP „D“, a to realizací 

odbočky Lom a PDoKP „E“ sanacemi skal pod historickou siluetou Tetína. V úhrnu je proto 

vliv na estetické hodnoty popsán jako středně silný až silný. 
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V úhrnu je vliv na harmonické měřítko krajiny, které je v území bezpochyby přítomno, 

hodnocen jako slabý až středně silný, a to zejména kvůli omezenému dopadu vizuálních vlivů 

NZ. 

Vliv na harmonické vztahy v krajině je hodnocen jako středně silný až silný. Přítomné 

harmonické vztahy prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – skály – kulturní 

dominanty) jsou novými technicistními úpravami narušeny, v některých případech minimálně 

dočasně (do zapojení optimalizované trati do krajiny), jinak trvale (sanační opatření skal), byť 

s možností řady opatření snižujících jejich negativní dopad (zeleň, architektonické řešení, 

lokální zásahy atd.). 

 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria 

krajinného rázu (viz §12 zákona) 
Vliv NZ 

PDoKP „C“ slabý/středně silný 

PDoKP „D“ středně silný/silný 

PDoKP „E“ středně silný/silný 

Souhrnný vliv  

na estetické hodnoty krajiny 
středně silný/silný 

PDoKP „C“ minimální 

PDoKP „D“ minimální 

PDoKP „E“ středně silný 

Souhrnný vliv  

na harmonické měřítko krajiny 
slabý/středně silný 

PDoKP „C“ slabý/středně silný 

PDoKP „D“ středně silný/silný 

PDoKP „E“ středně silný/silný 

Souhrnný vliv  

na harmonické vztahy v krajině 
středně silný/silný 

 

Souhrn výsledků a závěry 

Na základě hodnocení vlivu NZ na pozitivní hodnoty a významné rysy jednotlivých 

charakteristik krajinného rázu a estetické a prostorové vztahy a hodnoty je možno odpovědět na 

tři otázky, vyslovené v úvodu práce: 

 

Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru, dotčeném vlivem NZ, znaky přírodní, kulturní a 

historické charakteristiky KR a hodnotami estetickými, mají přítomné znaky a hodnoty 

jedinečný význam? 

 

Ráz krajiny v řešeném území se vyznačuje přítomností znaků všech charakteristik KR 

(přírodní, kulturní, historická). Některé z nich jsou klasifikovány jako jedinečné. 

 

Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich NZ 

nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 

 

NZ do hodnot jedinečného a neopakovatelného významu zasahuje, tento zásah je v některých 

případech značný. 

 

Ovlivní navrhovaná změna podstatným způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat 

do cenných dílčích scenerií? 
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Vzhledem k charakteru a rozsahu NZ nemohou být významně ovlivněna širší krajinná 

panoramata. Jistě však budou ovlivněny cenné dílčí scenérie harmonické krajiny malého 

měřítka v uzavřeném údolí Berounky.  

Na základě hodnocení vlivu NZ lze shrnout, že navrhovaný záměr zasahuje následujícím 

způsobem do kritérií krajinného rázu uvedených v odst. (1) § 12 zákona č. 114/1992 Sb.: 

(a) k první větě odst. (1) „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 

charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 

přírodní hodnotu.“ 

      C         D    E 

vliv na rysy přírodní char. a přírodní hodnotu X-XX         XX    XX 

vliv na rysy kulturní charakteristiky  O         O    X 

vliv na rysy historické charakteristiky  O         O    X 

vliv na estetickou hodnotu    X-XX         XX-XXX   XX-XXX 

 

(b)  k druhé větě odst. (1) „Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování 

staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, 

zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v 

krajině.“ 

      C         D    E  

vliv na významné krajinné prvky   XX         XX    XX 

vliv na zvláště chráněná území   XX         XX     XX 

vliv na kulturní dominanty krajiny  O         O    XX 

vliv na harmonické měřítko krajiny  O         O    XX 

vliv na harmonické vztahy v krajině  X-XX         XX-XXX   XX-XXX 

 
 

Tab.č.89 Tabulka vlivu NZ na zákonná kritéria KR (§12) vč. odůvodnění: 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NZ 

1 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný 

Odůvodnění:  Zásahy NZ do znaků a hodnot přírodní charakteristiky KR spočívají především v sanaci skal 

technickými prostředky (kotvení, ploty, sítě). Další zásahy se týkají především stavebních 

pracích v okolí trati, která bude po realizace minimálně přechodně působit výrazněji 

technicistně, čímž sníží celkový přírodní charakter oblasti. V úhrnu je vliv na znaky a 

hodnoty přírodní charakteristiky KR hodnocen jako středně silný. 

 

2 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky slabý 

Odůvodnění: Vlivy na znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR spočívají především 

v narušení romantického charakteru turisty, rekreanty a rezidenty vyhledávaného regionu 

spjatého s trampy a vodáky od 19. a 1. pol. 20. stol. Tyto vlivy jsou však slabé. Podobný 

vliv budou mít úpravy pod Tetínem ve velmi cenné lokalitě Tetínských skal. Z toho 

důvodu je v úhrnu vliv na znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR 

hodnocen jako slabý, nikoli minimální. 

3 

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) středně silný 

Odůvodnění: Už tím, že NZ prochází skrze CHKO Český kras, místy přes první zónu, a fyzicky (zejména 

při sanaci skal) zasahuje i do dalších maloplošných ZCHÚ, je vliv na ZCHÚ poměrně 

významný. Kromě toho nové technicistní prvky (stavební objekty, terénní úpravy, úpravy 

podél trati, sanační opatření) a celkově nový výraz trati vč. modernizovaných nádraží 
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Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NZ 

ovlivní její vizuální projev v chráněné krajině. Celkově je vliv NZ na ZCHÚ hodnocen 

jako středně silný, byť lokálně (Tetínské skály) může být i silný. 

4 
Vliv na významné krajinné prvky (VKP) středně silný 

Odůvodnění: Platí totéž pro ZCHÚ. 

5 

Vliv na kulturní dominanty slabý 

Odůvodnění: V řešeném území je několik kulturních dominant – jedinečná je dominanta Karlštejna a 

Tetína. Zatímco dominanta Karlštejna není NZ nijak dotčena, úpravy pod Tetínskými 

skalami na sebe budou natolik poutat pozornost, že sníží význam siluety Tetína v krajinné 

scéně i jeho dominantní postavení nad jinak prakticky nezastavěným údolím, které 

korunuje historická stavba výjimečného kulturního a historického významu. Proto je vliv 

v úhrnu hodnocen jako středně silný. Jeho míru lze eliminovat vhodnými úpravami 

(výsadby). Celkově se bude postupně po zapojování stavby do krajiny snižovat. V úhrnu je 

proto vliv na kulturní dominanty stanoven jako slabý. 

6 

Vliv na estetické hodnoty středně silný/silný 

Odůvodnění: Krajina Českého krasu vyniká výraznými krajinářsko-estetickými hodnotami danými 

výrazným vymezením prostorů a výraznou konfigurací a specifickým charakterem 

jednotlivých prvků vizuální scény. Realizace NZ vnáší do území nové cizorodé prvky, 

které narušují harmonické vztahy a přírodě blízký charakter řady prostorů. V měřítku 

celého PDoKP však je tento vliv prostorově omezen na několik dílčích scenérií. Nejvíce je 

zasažen PDoKP „D“, a to realizací odbočky Lom a PDoKP „E“ sanacemi skal pod 

historickou siluetou Tetína. V úhrnu je proto vliv na estetické hodnoty popsán jako středně 

silný až silný. 

7 

Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý/středně silný 

Odůvodnění: V úhrnu je vliv na harmonické měřítko krajiny, které je v území bezpochyby přítomno, 

hodnocen jako slabý až středně silný, a to zejména kvůli omezenému dopadu vizuálních 

vlivů NZ. 

8 

Vliv na harmonické vztahy v krajině středně silný/silný 

Odůvodnění: Vliv na harmonické vztahy v krajině je hodnocen jako středně silný až silný. Přítomné 

harmonické vztahy prvků krajinné scény (terén – voda – vegetace – skály – kulturní 

dominanty) jsou novými technicistními úpravami narušeny, v některých případech 

minimálně dočasně (do zapojení optimalizované trati do krajiny), jinak trvale (sanační 

opatření skal), byť s možností řady opatření snižujících jejich negativní dopad (zeleň, 

architektonické řešení, lokální zásahy atd.). 

 

Jak bylo předchozími analýzami prokázáno, navrhovaný záměr představuje výrazný zásah do 

hodnot kulturní krajiny Českého krasu, ovlivní znaky a hodnoty všech charakteristiky 

krajinného rázu, přičemž některé zásahy jsou silné či středně silné. 

V úhrnu lze konstatovat, že navrhovaný záměr optimalizace trati je navržen na hranici 

únosnosti a v některých lokalitách bude představovat dílčí silný zásah do znaků a hodnot 

krajinného rázu. Tento zásah lze vhodnými prostředky omezit, byť není možné jej zcela 

eliminovat. Při plošně minimalizovaných zásazích při kácení či sanaci skal je navrhovaný 

záměr, který bude v průběhu několika let díky vegetaci více zapojen do krajiny (než těsně po 

realizaci) v dané lokalitě přijatelný. 
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D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 
architektonických a archeologických aspektů 

V km 36,000 – 36,900 je vedena trať v patě skalních útvarů, které jsou evidovány jako kulturní 

památka Areál hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. Skalní útvary se tyčí cca 80 m nad 

údolím Berounky. V rámci navržené sanace skalních svahů dojde k zásahu této kulturní 

památky, rozsah zásahu bude možné upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Obr.č.95 Navržených rozsah sanací skal v lokalitě 17 v blízkosti kulturní památky jeskyně - areál jeskyní 

pod Tetínem, archeologické stopy 

Číslo rejstříku Sídelní útvar Památka 

14641 / 2- 925 Tetín jeskyně - areál jeskyní pod Tetínem, archeologické stopy  

 

parc. K.ú. Tetín u Berouna %pl. omezení památkové ochrany: 

287/1 50 jen část pozemku 

287/31 50 jen část pozemku 

287/34 100   

287/37 100   

288/1 100   

http://monumnet.npu.cz/ 

Ochranné pásmo hradu Karlštejn zasahuje i na drážní pozemky, záměr s ním nicméně 

nekoliduje. 

SO 14-34-02  Hradlo Tetín - demolice 

Předmětem je návrh demolice objektu hradla Tetín, které se nachází v katastrálním území 

Tetín. Důvodem demolice je nevyužívání objektu hradla, demolicí byly nahrazeny původní 

stavební úpravy (zazdění oken a dveří, které měli sloužit k ochraně objektu před vandaly. 

Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. 

Návrh opatření: 

• v průběhu veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu 

před zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení 

archeologického výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí 

http://monumnet.npu.cz/
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organizací v dostatečném předstihu, nejméně 21 dní před započetím prací. Úhrada 

záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zákona 

č.20/1987 Sb. 

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví 
a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a 
nestandardních stavech a předpokládaných významných 
vlivů z nich plynoucích 

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. 

Pro provoz navržené železniční trati se neplánuje skladování ani používání nebezpečných 

chemických látek ani používání nebezpečných chemických přípravků. Rovněž nejsou známy 

v okolí navržené trasy objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto nebezpečné chemické látky 

nebo nebezpečné chemické přípravky používají respektive skladují. 

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 9 

Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Z výše uvedeného důvodu nedochází k ovlivnění řešení zásad prevence závažných havárií 

podle přílohy č. 9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Investor stavby a dodavatel stavby před zahájením stavby zpracuje Havarijní plán splňující 

náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. a zabezpečí jeho aktualizaci po dobu trvání stavby. 

Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby a provozu konkrétního zařízení stavby 

následující administrativní opatření: 

– Ustanovení zodpovědného zaměstnance stavby, zodpovědného zaměstnance zařízení 

staveniště.  

– Ověření telefonního spojení na místa ohlášení havárie a/nebo havarijního úniku. 

V případě změn telefonního spojení uvedeného ve schváleném „Havarijním plánu“ pak 

aktualizaci telefonního seznamu. 

– Prokazatelné seznámení s „Havarijním plánem“ účastníky stavby včetně uvedení míst, 

ze kterých bude po dobu stavby možno provést hlášení o vzniku havárie a/nebo 

havarijního úniku závadné látky. Na těchto místech zabezpečí dodavatel stavby 

umístění aktualizovaného telefonního seznamu pro hlášení o vzniku havárie a/nebo 

havarijního úniku závadné látky a obsah tohoto hlášení.  

– Předložení Havarijního plánu dotčenému správci toku k odbornému stanovisku a ke 

schválení dotčenému vodoprávnímu úřadu. 

 

Po ukončení provozu konkrétního zařízení staveniště respektive stavby dodavatel oznámí tuto 

skutečnost subjektům, kterým předložil kopii schváleného „Havarijního plánu“.  

Pro řešené území a posuzovaný záměr jsou relevantní následující rizika plynoucí z možných 

havárií a nestandardních stavů vznikajících vlivem klimatických změn. Jedná se o tato 

potenciální rizika:  

• Riziko kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody)  

V případě havarijního úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod budou 

neprodleně provedena bezprostřední opatření a při odstraňování příčin a následků havárie se 
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bude postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie. Každá taková skutečnost 

bude oznámena příslušným institucím dle tohoto plánu. 

• Riziko kontaminace půdy a půdního podloží  

Během výstavby se nepředpokládá znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem 

mohou být pouze úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů nebo 

únik nebezpečných látek v případě havárie. V období vlastního provozu jsou zdrojem možným 

znečištění především havárie.   

Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude možné riziko 

kontaminace půd a půdního podloží během výstavby a provozu záměru vlivem havárií zcela 

minimalizováno.   

• Riziko požárů a exploze  

Významné riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí mohou představovat požáry nebo 

explozevětšího rozsahu, které mohou vzniknout při havárii. Protipožární ochrana je řešena dle 

platné legislativy. Riziko ohrožení požáry a explozemi lze hodnotit jako přijatelné. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jednotlivá identifikovaná rizika jsou v rámci 

technického řešení záměru dle platných norem minimalizována a tudíž jsou přijatelná. 

Následná opatření 

Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázování a odstranění závadných látek 

ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), utěsnění a zaslepení 

kanalizačních výpustí, zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních záchytných systémů, 

odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých zneškodňováním 

havárie a vyčistění kanalizací, zachycení plovoucích, především ropných látek pomocí norných 

stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod, sanační čerpání a jiné metody u vod 

podzemních. 

Dále se havárie zneškodňuje použitím pevných sorbentů při zneškodňování havárie na 

nezpevněných plochách a pozemních komunikacích odvodněných kanalizací nebo 

odvodněných na nezpevněný terén. 

Tyto a obdobné postupy se použijí pouze podle pokynů vodoprávního úřadu, udělených jím 

v rámci řízení prací při zneškodňování havárie. 

Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky zneškodňovacích prací se 

pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým monitoringem jakosti povrchových a 

podzemních vod nebo horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu prací. 

Odstraňováním následků havárie se rozumí: 

– odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi 

kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů a 

zařízení, 

– odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách a zařízeních. 
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D 
bodu I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně 
jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na 
možnost přeshraničních vlivů 

 

Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech 

podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o 

aktivitu v souladu s ÚPD.  

Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných 

kapitolách části D.I. a D.II. Dokumentace EIA. V této kapitole je uvedeno pouze shrnutí vlivů 

vzhledem k jejich významnosti a k velikosti zasaženého území. 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru 

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ lze očekávat, že v hodnocených 

částech dotčených obcí dojde k významnému snížení expozice hluku, a tedy i ke snížení 

možných zdravotních rizik hluku.  

Z hlediska zdravotních rizik je rozdíl v akustickém vlivu v současné době a ve výhledovém 

stavu s navrženými protihlukovými opatřeními významný. 

Za předpokladu dodržování opatření při výstavbě záměru, která jsou uvedená v rozptylové 

studii, jsou změny imisní zátěže v období výstavby akceptovatelné a výstavba i vzhledem k 

omezené době nebude představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro exponované 

obyvatele. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v 

souvislosti s realizací předkládaného záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo)“, nebude tato aktivita představovat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v okolí 

záměru.  

Ovzduší a klima   

Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že s výjimkou maximálních denních 

koncentrací PM10, nebude mít plánovaná recyklace za následek ovlivnění imisní situace 

lokality. Avšak i v případě denních koncentrací je krátkodobé dosažení imisního limitu 

v jednotlivých referenčních bodech podmíněno souběhem stavby a velmi špatných 

rozptylových podmínek avšak denní imisní limit nebude překročen.  

K překročení imisního limitu nedojde ani u maximálních hod. koncentrací NO2. 

Velikost ročních imisních příspěvků všech sledovaných látek je pak zanedbatelná vzhledem 

k malému ročnímu využití zdroje.  

Užití vyjmenovaného stacionárního zdroje – stroje určeného pro zřizování konstrukčních vrstev 

pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu v rámci realizace navrhované 

liniové stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“  je z hlediska platných 

pravidel pro ochranu ovzduší přijatelné a lze je v daném místě realizovat. 

Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika. Z provedené analýzy 

vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii  I. a II.. Kategorie II. představuje mírné 

riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření. V kategorii II. bylo vyhodnoceno 

riziko povodní. 
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Hluk  

Hluková studie předkládá možnosti snížení nadměrných ekvivalentních hladin hluku. Jedná se 

o návrh kolejnicových absorbérů, individuálních protihlukových opatření a protihlukových 

stěn. Navržený rozsah absorbérů by mohl být považován za maximální a bude postupně 

upřesněn v dalších stupních dokumentace.  

Na několika místech instalací absorbérů nedojde k dodržení hygienických limitů hluku, je 

vhodné doplnit individuální protihluková opatření u objektů v těsné blízkosti trati nebo 

navrhnout protihlukové stěny, případně je navržena změna funkčního využití u objektu 

v majetku Správy železnic s.o..  

Kolejnicové absorbéry hluku, protihlukové stěny a celý nový železniční svršek zlepší stav 

hlukového zatížení u stávající obytné zástavby a zajistí dodržení hygienického limitu pro starou 

hlukovou zátěž, tedy 70 dB pro den a 65 dB pro noc pro většinu chráněných objektů. Kde toto 

snížení není technicky možné jsou donavržena individuální protihluková opatření - drážní 

objekty, domy v těsné blízkosti trati. 

Vliv na evropsky významnou lokalitu Karlštejn – Koda 

Záměr je posuzovaný v podobě, která je výsledkem koncensu požadavků na bezpečnost 

provozované železniční trati na straně jedná a podmínek k ochraně výjimečně cenných částí 

přírody ze strany orgánů ochrany přírody na straně druhé. Požadavky na zpřesňování a kvalitu 

vstupních údajů a průběžnou úpravou relevantních částí projektové dokumentace tak byla 

předmětem posouzení podoba zohledňující jednotlivé zájmy. Na základě provedeného 

posouzení můžeme konstatovat, že realizace záměru v přeložené podobě nebude mít významný 

negativní vliv na předměty ochrany EVL Karlštejn-Koda.    

Zpracovateli nejsou známy žádné kumulativní vlivy v území, které by spolu s posuzovaným 

záměrem mohly negativně ovlivnit EVL Karlštejn - Koda a její předměty ochrany. 

Povrchové a podzemní vody  

Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na 

útvar podzemních vod ID 62400 lze uvést, že kvalita podzemních vod útvaru bude ovlivněna 

pouze lokálně a dočasně po dobu výstavby. Po ukončení stavby tyto vlivy odezní. Toto 

ovlivnění nebude překážkou ve snaze dosažení dobrého chemického stavu uvedeného útvaru 

podzemních vod. Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a 

udržitelného užívání vod v rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčených útvarů podzemních 

vod. 

Z hlediska kvantitativního ovlivnění útvarů podzemních vod se jedná také o lokální vliv. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zůstane dobrý kvantitativní stav útvaru podzemních 

vod zachován. 

Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na 

útvary povrchových vod lze uvést, že nebude změněna hydromorfologie útvaru a nebude 

zhoršován stav jednotlivých ukazatelů a biologických složek útvaru.  

Lze předpokládat, že stavba v úseku Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) a následný provoz v 

tomto úseku nebude překážkou v realizaci opatření k dosažení dobrého ekologického stavu 

uvedeného útvaru povrchových vod. Současně nebude překážkou v realizaci opatření 

k dosažení jeho dobrého chemického stavu. 

Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a udržitelného užívání vod v 

rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčeného útvaru povrchových vod. 
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Půda 

Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za 

středně velký, z hlediska významnosti vlivu za středně významný. 

Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za malý, z hlediska významnosti vlivu 

za nevýznamný. 

Přírodní zdroje 

Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných ložiskových území a výhradních ložisek.  

Biologická rozmanitost (fauna, flora a ekosystémy) 

V dotčeném území a jeho okolí byly během let 2016–2020 prováděny průzkumy se zaměřením 

na přítomnost zvláště chráněných a ohrožených, ale také běžných druhů rostlin i živočichů a 

jejich biotopů, vč. dronování vybraných zvláště chráněných druhů rostlin. Hodnocen byl 

celkový potenciál území. V rámci textu je vyhodnocena míra vlivu na jednotlivé složky 

chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

V území byla zjištěna přítomnost zvláště chráněných rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

v platném znění. Hojně, zejména ve vazbě na skalní výchozy jsou přítomny také druhy uvedené 

v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). V souvislosti s projednanými a přijatými opatřeními 

budou jejich populace ovlivněny v únosné míře, v souvislosti s navrženými opatřeními nedojde 

k zániku jejich populací v území. 

Během průzkumů byla zaznamenána také řada zvláště chráněných a ohrožených druhů 

živočichů. Někteří pouze na přeletu, jiní jsou přímo vázáni na vegetaci a porosty dřevin 

doprovázejících železnici, další využívají území k migracím. Tyto druhy, resp. jejich populace 

mohou být záměrem více či méně dotčeny. Navržena byla taková zmírňující opatření, aby byla 

míra jejich ovlivnění co možná nejnižší. 

Území je protkáno celou řadou občasných vodních toků a dílčích prvků územního systému 

ekologické stability. Ty budou ovlivněny zejména ve spojení s přestavbou mostních objektů. 

Řešení rekonstrukce mostních objektů bylo upraveno tak, aby byla zachována migrační 

prostupnost území a aby byly zachovány ekologicko-stabilizační funkce jednotlivých prvků. 

Navržené řešení bude zapracováno do navazujících stupňů projektové dokumentace. 

Realizací některých objektů, zejména sanací skalních svahů dojde k ovlivnění hodnot 

krajinného rázu území až na silné úrovni. 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde k ovlivnění zájmů ochrany přírody a 

krajiny, vzhledem k charakteru území a záměru a při dodržení navržených zmírňujících 

opatření a opatření na podporu cílových druhů a vegetace projednaných se zástupci správy 

CHKO Český kras lze míru ovlivnění považovat za akceptovatelnou.  

Krajina  

Navrhovaný záměr představuje výrazný zásah do hodnot kulturní krajiny Českého krasu, 

ovlivní znaky a hodnoty všech charakteristiky krajinného rázu, přičemž některé zásahy jsou 

silné či středně silné. 

V úhrnu lze konstatovat, že navrhovaný záměr optimalizace trati je navržen na hranici 

únosnosti a v některých lokalitách bude představovat dílčí silný zásah do znaků a hodnot 

krajinného rázu. Tento zásah lze vhodnými prostředky omezit, byť není možné jej zcela 

eliminovat. Při plošně minimalizovaných zásazích při kácení či sanaci skal je navrhovaný 

záměr, který bude v průběhu několika let díky vegetaci více zapojen do krajiny (než těsně po 

realizaci) v dané lokalitě přijatelný. 
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Hmotný majetek a kulturní dědictví 

V km 36,000 – 36,900 je vedena trať v patě skalních útvarů, které jsou evidovány jako kulturní 

památka Areál hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. Skalní útvary se tyčí cca 80 m nad 

údolím Berounky. V rámci navržené sanace skalních svahů dojde k zásahu této kulturní 

památky, rozsah zásahu bude možné upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného 

zdraví jsou přijatelné.  

Jedná se o záměr Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) ve vnitrozemí České 

republiky, přímé negativní vlivy přesahující stávající hranice tak nejsou předpokládány.  

D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných 
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 
popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, 
popřípadě opatření k monitorování možných negativních 
vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi výstavby 
a provozu záměru, včetně opatření týkajících se 
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a 
reakcí na ně 

Níže uvedené podmínky rozdělené pro jednotlivé fáze přípravy, výstavby, provozu a 

monitoringu záměru byly souhrnně sepsány na základě navržených podmínek a opatření z  

příloh a z jednotlivých vyhodnocení vlivů uvedených v kap. D.I.1.-D.I.9. 

Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany evropsky 

významné lokality 

1. Při realizaci optimalizace trati bude na území EVL Karlštejn-Koda v maximální míře 

respektována ochrana území: 

- stavba bude omezena na stávající těleso trati 

- práce i návoz materiálu budou probíhat přímo z kolejiště 

- nebudou zřizována žádná zařízení stavenišť 

- v souvislosti s bezprostřední blízkostí toku Berounky je nutno respektovat veškerá 

opatření eliminující riziko znečištění vodního toku.   

2. Lokality výskytu včelníku rakouského v km 31,5-31,6 budou ochráněny a v jejich 

bezprostřední blízkosti nebudou realizována žádná opatření související se stavbou, tj. 

situování ochranných plotů a sítí. Před zahájením stavby bude tato skutečnost znovu 

konzultována s pracovníky SCHKO Český Kras, aby byly tyto lokality aktuálně 

vymezeny a byl odsouhlasen optimální způsob jejich označení a ochrany.  

3. Pro ochranu jádrových lokalit dočasnou konstrukcí bude nejvhodnějším opatřením 

překrytí výskytu gumovými pásy, fixovanými do skalní stěny po dobu prací na čištění a 

odbourání horniny. Je nutné zajistit, aby tyto pásy překrývaly výskyty rostlin 

maximálně po dobu dvou týdnů a aby práce na čištění byly plánovány na dobu měsíců 

září a října, či později, když již méně hrozí přehřátí rostlin pod pásy. Zároveň by bylo 

vhodné, aby pásy nedoléhaly na rostliny plošně, ale byly místy podpírány např. 

dřevěnými latěmi, připevněnými k pásu.   
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4. Ochranné sítě budou instalovány takovým způsobem, aby co nejlépe přilnuly a 

kopírovaly skalní podklad, a byla tak snížena možnost akumulace (organického) 

materiálu pod sítí a následná eutrofizace stanovišť.     

5. Z důvodu ochrany jeskyní, které jsou samy o sobě předmětem ochrany EVL, ale 

zprostředkovaně i jako biotopu netopýrů, jako dalšího předmětu ochrany této EVL, 

bude riziko poškození tohoto biotopu v souvislosti s rekonstrukcí železničního spodku 

eliminováno vhodným projekčním řešením, nejlépe překrytím monolitickou překryvní 

deskou pod štěrkovým ložem. 

6. Zemní práce související s rekonstrukcí železničního spodku by v lokalitách jeskyní 

přítomných pod tratí z důvodu rušení hibernujících netopýrů neměly probíhat v období 

říjen-únor.  

7. V souvislosti se stavbou nebude zasahováno do přiléhajících lesních porostů.   

8. Případné kácení dřevin např. z důvodu údržby trati či dřevin povolených kácet platným 

rozhodnutím orgánu ochrany přírody proběhne v období vegetačního klidu. Kácení 

bude omezeno na náletové dřeviny ohrožující bezpečný provoz na trati. 

9. V průběhu stavebních prací bude přítomen kvalifikovaný biologický dozor. Dozor musí 

být na stavbě po dobu čištění skal a odbourávání hornin přítomen denně a musí být, 

kromě odborné erudice v přírodních vědách, také oprávněn k provádění prací ve 

výškách a činnost provádět z lana. Dozor dalekohledem od paty svahu je nedostatečný. 

10. Jakékoli odlišnosti v rozsahu prací na skalních stěnách, případně následných sanačních 

opatření, pokud by nastaly při vlastní realizaci záměru, je nutno konzultovat a 

odsouhlasit se Správou CHKO Český Kras.   

Opatření pro fázi přípravy 

1. V dalším supni projektové dokumentace provést průzkum kontaminace štěrkového lože. 

2. Propustky v km 32,458; 34,010; 35,645; 36,950; 37,276 a 37,551 vybudovat dle požadavků 

správy CHKO Český kras jako propustky rámové. 

3. V případě propustku v km 34,298 zabezpečit šachtu proti vnikání živočichů. 

4. Vybudovat nový rámový propustek v km 34,142 (podmínka správy CHKO Český kras). 

5. Propustek v km 34,298 vybudovat dle návrhu z června 2020 jako rámový (příprava pro 

rekultivaci lomu). 

6. V podmostí mostu v km 36,114, který převádí občasný vodní tok z Tetínské rokle, vytvořit 

kynetu pro průtok nebo realizovat vyvýšenou břehovou bermu. 

7. Na začátku a konci propustků neumísťovat jímky a nerealizovat zde překážky vyšší než 10 

cm. 

8. Před a za mostní objekty neumísťovat šachty a jímky, resp. zajistit možnost opuštění 

drobnými migrujícími živočichy (šikmé rampy apod.). 

9.  V případě alternativního návrhu protihlukových stěn (PHS), dle hlukové studie, je nutné 

zvolit neprůhledný materiál, v případě transparentních PHS je nutné tyto stěny doplnit o 

vertikální pásy o šíři minimálně 2,5 cm a rozteči maximálně 12 cm. 
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10. Řešení hospodaření se srážkovými vodami bude respektovat TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami tak, aby záměrem nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území 

oproti stávajícímu stavu (bude prověřeno výpočty). 

11. Odvodnění tělesa trati bude navrženo tak, že pokud je to technicky možné, bude 

upřednostňováno vsakování srážkových vod před jejich odváděním do vodních toků dle 

požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Případná vyústění srážkových vod na 

terén musí být provedena tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích. 

12. Mostní objekty a propustky na vodních tocích budou navrženy, pokud to bude technicky 

možné, v souladu s čl. 12.2.4 s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“. Křížení 

vodních toků bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními.  

13. Případnou rekonstrukcí propustků a mostů nebude zmenšen jejich průtočný profil, nesmí 

dojít ke zhoršení odtokových poměrů oproti stavu před výstavbou. 

Opatření pro fázi výstavby 

14. Pro fázi výstavby bude stanovena odborně způsobilá osoba (biologický dozor). Tato osoba 

bude po celou dobu výstavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 

Sb., v platném znění, bude kontrolovat dodržování požadavků zejména v rizikových 

úsecích z hlediska vegetace (lokality se sanacemi skalních svahů, NPR Koda, EVL Koda, 

Vanovické skály, PR Tetínské skály). Pravidelně bude konzultovat práce se zástupci 

správy CHKO Český Kras. Operativně bude přijímat opatření pro odvrácení nebezpečí 

zranění nebo usmrcení zvláště chráněných druhů obratlovců. 

15. Při realizaci stavebních objektů, které zahrnují sanace skalních svahů, bude přítomný stálý 

biologický dozor, který bude pomocí horolezeckých technik kontrolovat dodržování 

podmínek a spolupracovat na stanovení ochrany zvláště chráněných druhů rostlin. 

16. Před realizací sanace skalních svahů proběhne místní šetření za účasti biologického dozoru, 

realizační firmy a zástupce AOPK ČR, Správy CHKO Český kras, kde budou stanoveny 

konkrétní podmínky kotvení a pohybu pracovníků. 

17. Trsy lomikamene trsnatého, lomikamene vždyživého a hvozdíku sivého budou po dobu 

realizace chráněny dočasnou konstrukcí, např. dřevěným bedněním nebo budou překryty 

gumovými pásy fixovanými do skalní stěny po dobu prací, maximálně však po dobu dvou 

týdnů. Podepřeny budou např. dřevěnými latěmi, aby kryt nedoléhal zcela na rostliny. 

Práce v těchto místech budou probíhat v podzimních měsících. 

18. Před zahájením sanací skalních svahů v lokalitě 4 budou zřetelně označeny a ochráněny 

jedinci včelníku rakouského. Před sešlapem a dalšími negativními vlivy bude ochráněno i 

jejich okolí. 

19. Na lokalitě 4 bude očištěna skalní stěna od volných kamenů a dalšího materiálu. Bez 

poškození zůstane většina drnů a travních porostů. 

20. Na lokalitě 5, 6, 8-18 budou ponechány plochy úplné ochrany s výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin, na kterých se dohodli během jednání pracovníci správy CHKO 

Český kras a zpracovatelé projektové dokumentace. 

21. Vzhledem k umístění pevné zábrany na lokalitách 15 a 18 zvážit posun čištění skalní stěny 

až do vyšších partií. 
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22. Začít sledovat vývoj populací zvláště chráněných druhů rostlin a vegetace v místech jejich 

překrytí ocelovou dvouzákrutovou sítí (lokalita 6) po dobu alespoň 15 let. 

23. Provést transfer trsů lomikamene vždyživého na lokalitách 4 a 6 rostoucích v těsné blízkosti 

štěrkového lože do navazujících a nezasažených částí v rámci lokality. Cílová místa budou 

konzultována se zástupci správy CHKO Český kras. 

24. Provést transfer trsů lomikamene trsnatého z patky stávajícího stožáru na lokalitě 14 do 

navazujících částí lokality nezasažených stavbou. Cílová místa budou konzultována se 

zástupci správy CHKO Český kras. 

25. Při odstraňování dřevin nesmí být dřeviny štěpkovány a ukládány na místě. Zajištěn bude 

odvoz vytěžených dřevin. 

26. Vybrané vzrostlé dřeviny (topoly) ponechat na místě samovolnému rozpadu. 

27. Kácení dřevin provádět mimo vegetační období. Kácet lze od začátku listopadu do konce 

března. 

28. Při realizaci mostních objektů minimalizovat pohyb stavební techniky v korytě toků. 

Technický stav stavební techniky musí být v perfektním stavu, nepoužívaná technika bude 

podložena záchytnými vanami. Doplňování provozních kapalin nebude prováděno 

v blízkosti vodních toků. 

29. Zemina z míst s výskytem invazních druhů rostlin nesmí být používána v rámci stavby a 

musí být odvezena na skládku. 

30. Během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a zavlékání invazních druhů. 

V případě vzniku nových ložisek výskytu je nutné tyto druhy okamžitě likvidovat, zejména 

křídlatky, které se vyskytují v navazujícím úseku. 

31. Před začátkem sanačních opatření, po dozrání semen jednotlivých cílových druhů 

(lomikámen trsnatý – lokality 10-18, l. vždyživý – lokality 5, 6, 11, 14-18, hvozdík sivý – 

lokality 5, 11, 16-18) zajistit sběr semen na jednotlivých lokalitách a ve spolupráci se 

zástupci správy CHKO Český kras vybrat náhradní lokality výsevu (např. Tomáškův lom, 

pozemek parc. č. 425/1 v k. ú. Poučník, ČR, AOPK ČR). Cílové druhy dozrávají v průběhu 

května až srpna. 

32. Po dobu 15-ti let provádět vyřezávání náletových dřevin v místech zarůstající vegetace 

pěchavových trávníků v rozsahu cca 5 ha ročně. Jedná se o prudké svahy s nutností 

horolezeckých postupů, např. boční rokle Tetínských skal či hřebínky skal Vanovických. 

Uvažovat lze také o dalších lokalitách ve správě CHKO Český kras, např. v okolí Svatého 

Jana pod Skalou či na levém břehu Berounky. Realizace bude uskutečněna po každoroční 

domluvě s pracovníky správy CHKO Český kras na vybraných lokalitách (např. pozemky 

parc. č. 425/1 a 1127/2 v k. ú. Poučník; parc. č. 425/12, 335/2 v k. ú. Korno, vlastník ČR, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu - AOPK ČR, pozemek parc. č. 287/31 v k. ú. Tetín 

u Berouna, vlastnické právo – Obec Tetín). Mezi jednotlivými lety se v závislosti na 

průběhu počasí apod. mohou rozsahy ploch lišit. Maximální rozloha ploch s odstraněním 

křovin a náletů by během 15-ti let neměla přesáhnout 75 ha. Rozsah a výběr lokality bude 

každoročně upřesněn zástupci správy CHKO Český kras. 

33. V místech, kde dojde průzkumy ke zjištění výskytu plazů a obojživelníků, bude prostor 

staveniště opatřen mobilními bariérami, které zamezí vstupu těchto živočichů a následně 

bude prováděn jejich transfer.   
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34. Minimalizovat použití TNV (těžká nákladní vozidla) pro stavebního materiálu 

(upřednostnit přepravu po železnici). 

35. V případě sucha skrápět plochy ZS a stavební plochy.  

36. Skrápět materiál určený k recyklaci ze zásobních nádrží sanačního stroje. 

37. Skrápět mezideponií materiálu určeného k přesunu. 

38. Pravidelné čištit komunikace určené k návozu a odvozu materiálu.  

39. Zaplachtovat korby nákladních vozidel odvážejících jemný materiál. 

40. V případě dlouhotrvajícího sucha a vyššího větru omezit stavební práce. 

41. V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních 

mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice. 

42. Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné 

barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování 

studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.  

43. Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy, když 

nejsou aktivně využívány.  

44. Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových 

podmínek 

45. Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice 

2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než stanoví norma 

STAGE IIIB 

46. Všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin.  

47. Při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření u obytné zástavby a 

konkretizována protihluková opatření.  

48. Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností. 

49. Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou 

s pohltivým povrchem, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží. (útlum cca 4 - 8 dB). 

50. Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny) 

51. Zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po 

menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny).  

52. Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny.  

53. Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a umožnit jim tak 

odpovídající úpravu režimu dne. 

54. Stávající studny v km 36,5 (zast.Srbsko) a dále podél trati v km 35,85, km 35,35 a v km 

33,46. V průběhu stavby je nutno brát ohled na jejich výskyt a v případě potřeby zvolit 

potřebný způsob jejich ochrany.  

55. Veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související s 

výstavbou musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. V aktivní zóně je 

umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy přípustné pouze krátkodobě, a to v 

nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
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56. Deponie stavebního materiálu budou situovány mimo stanovenou aktivní zónu záplavového 

území významného vodního toku Berounka. 

 

Předpokládaný účinek navrhovaných opatření  

Podmínka č. 1 pro fázi přípravy záměru zajišťuje provedení průzkumu kontaminace štěrkového 

lože. 

Podmínky č. 2-8 pro fázi přípravy záměru vyplývají z migrační studie. 

Podmínka č. 9 pro fázi přípravy záměru minimalizuje nehgativní vliv případných PHS na 

lokální populace ptáků. 

Podmínky č. 10-13 pro fázi přípravy záměru minimalizují vlivy na povrchové a podzemní 

vody. 

Podmínka č. 14 pro fázi výstavby zajišťuje biologický dozor v průběhu stavby. 

Podmínka č. 15 pro fázi výstavby zajišťuje biologický dozor v průběhu stavby. 

Podmínka č. 16 pro fázi výstavby zajišťuje zpřesnění účinných opatření s ohledem na ochranu 

zvláště chráněných druhů.  

Podmínka č. 17 pro fázi výstavby zajišťuje opatření, která budou příznivě ovlivňovat i další 

druhy, které se zde zároveň vyskytují. 

Podmínka č. 18 pro fázi výstavby představuje preventivní opatření. 

Podmínka č. 19 pro fázi výstavby jednoznačně specifikuje způsob očištění skalní stěny 

v lokalitě 4. 

Podmínka č. 20 pro fázi výstavby stanovuje požadavky a opatření, které byly konzultovány a 

odsouhlaseny se zástupci správy CHKO Český kras a následně zapracovány do projektové 

dokumentace. 

Podmínka č. 21 pro fázi výstavby navrhuje opatření určené pro další zvýšení ochrany cílových 

ZCHD, i bez jeho realizace budou populace ZCHD na lokální úrovni zachovány. 

Podmínka č. 22 pro fázi výstavby navrhuje monitoring vývoje vegetace po realizaci sanačního 

opatření. Jeho absence zájmy ochrany přírody negativně neovlivní. Nicméně v budoucnu bude 

možné objektivně vyhodnotit vliv překrytí vegetace sítěmi a tento poznatek využít i v jiných 

lokalitách. 

Podmínka č. 23-24 pro fázi výstavby navrhuje doplňující opatření pro podporu cílových druhů.  

Podmínka č. 25 pro fázi výstavby navrhuje opatření minimalizující negativní ovlivnění 

vegetace a podporu šíření ruderálních druhů rostlin. 

Podmínka č. 26 pro fázi výstavby navrhuje opatření, které podporuje diverzitu organismů 

vázaných na staré, rozpadající se dřevo, vč. sapoxylofágního hmyzu.  

Podmínka č. 27 pro fázi výstavby navrhuje opatření vycházející z doporučených limitů kácení 

dřevin, zejména s ohledem na ochranu hnízdících ptáků. 

Podmínka č. 28 pro fázi výstavby navrhuje opatřením, které minimalizuje riziko znečištění 

půdního i vodního prostředí, omezení zákalu vody. Jedná se o preventivní opatření. 

Podmínka č. 29 pro fázi výstavby minimalizuje riziko šíření invazních druhů rostlin. 

Podmínka č. 30 pro fázi výstavby minimalizuje riziko šíření invazních druhů rostlin. 

Podmínka č. 31 pro fázi výstavby má za cíl posílit populace ZCHD a umožnit rozvoj vybrané 

vegetace v území. 

Podmínka č. 32 pro fázi výstavby má za cíl posílit populace ZCHD a umožnit rozvoj vybrané 

vegetace v území. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně významný zásah do vegetace a 

populací ZCHD vázaných na skalní výchozy v okolí železnice, byla ve spolupráci se správou 

CHKO navržena tato opatření. 

Podmínka č. 33 pro fázi výstavby minimalizovat vliv na obojživelníky. 
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Podmínky č. 34-45 pro fázi realizace záměru zajišťují ochranu před nepříznivými vlivy 

znečišťování ovzduší.  

Podmínky č. 46 - 53 pro fázi realizace záměru zajišťují dodržení hygienických limitů hluku dle 

Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době.  

Podmínka č. 54 pro fázi realizace záměru zajišťuje ochranu stávajících studní podél trati. 

Podmínky č. 55 - 56 pro fázi realizace záměru minimalizují vlivy na povrchové a podzemní 

vody. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a 
výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení 
významných vlivů záměru na životní prostředí 

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 

• literární údaje 

• terénní průzkumy 

• osobní jednání 

 

Hluková studie 

Hluková studie byla zpracována v souladu s postupy uvedenými v platných "Metodických 

pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy" (VÚVA Praha, RNDr. Miloš Liberko). Při 

zpracování byl použit výpočetní program CadnaA® verze 2018 firmy DataKustik GmbH. Pro 

výpočet hluku od železniční dopravy byla použita norma Shall 03. 

Rozptylová studie 

Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky MŽP  „SYMOS ´97“, která  je určená jako 

závazná referenční metoda sledování kvality ovzduší určená pro výpočet rozptylu 

znečišťujících látek v ovzduší (dle vyhlášky č. 330/2012 Sb., příloha č. 6 část B). 

Aktualizace metodiky SYMOS byla zveřejněna ve Věstníku MŽP ze srpna 2013 jako 

Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, příloha č.1 Metodická příručka modelu 

SYMOS´97- aktualizace 2013. 

Pro výpočet emisí benzenu a benzo(a)pyrenu z provozu nakladačů byl použit PC program 

MEFA v.13 (verze 13 – ATEM).   

Metodika přístupu vyhodnocení potenciálního vlivu záměru na přírodní stanoviště 

Pro co možná nejobjektivnější vyhodnocení vlivu záměru na přítomná přírodní stanoviště 

klíčová volba nejvhodnějšího metodického přístupu. Hlavní podstatou problému, se kterým se 

při hodnocení potýkáme, je skutečnost, že zatímco v tuto chvíli díky pokročilému stupni 

projektové přípravy známe reálnou plochu povrchu řešených skalních stěn – a díky tomu i na 

nich se vyskytujících (a potenciálně dotčených) rostlinných společenstev. Dále je k dispozici 

rozsah (výměra) navržených opatření. 

Údaj, který není k dispozici, je reálná plocha celkové výměry jednotlivých typů přírodních 

stanovišť vyskytujících se v EVL Karlštejn-Koda. Je to dáno postupem použitým při mapování 

biotopů, které jsou ve formě segmentů zakreslovány do mapového podkladu v místě výskytu 

příslušného rostlinného společenstva. Vzhledem k (téměř) vertikálnímu podkladu skalních stěn 

vzniká rozpor mezi půdorysným zakreslením segmentu do mapového podkladu a jeho reálnou 

rozlohou v terénu. 

Aktualizovaným mapováním přírodních stanovišť na území EVL došlo ke změně – 

reklasifikaci jednotlivých přírodních stanovišť a především zpřesnění jejich rozlohy. 
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Komunikací s pracovníky AOPK ČR, regionálním pracovištěm Střední Čechy nám byly 

poskytnuty nové celkové rozlohy pro všechny typy stanovišť. V tabulce č. 3 naturového 

posouzení jsou tak uvedeny údaje ze vstupního mapování na základě, kterých byla EVL 

vyhlášena, doplněné v dalším sloupci o hodnoty z aktualizace mapování.  

Pro sledovaná, tj. potenciálně nejvíce dotčená jsou tak aktuální následující celkové rozlohy 

v rámci EVL:  

6190:  319 376 m2 (původně 298 111 m2), z čehož  T3.1: 105 141 m2 (235 264 m2) a T3.2: 

214 235 m2 (62 847 m2) 

8210:   77 324 m2 (původně 91 344 m2) 

S těmito aktuálními hodnotami budeme dále počítat. V předchozí kapitole je u každé lokality 

uvedeno, zda zde byla vymapována přírodní stanoviště a rozloha zasaženého segmentu. Protože 

se v obou případech jedná o společenstva vázaná na pionýrská skalní stanoviště, pukliny, 

terásky apod., můžeme logicky předpokládat, že se ve velké většině jedná o skalní stěny, na 

kterých jsou navržena sanační opatření, a dojde tedy k zásahu do celého/větší části segmentu.  

Pro vyhodnocení velikosti vlivu na klíčová stanoviště jsme pracovně zkoušeli využít i jiné 

metodické přístupy. Za účelem návrhu sanačních opatření byla provedena digitalizace povrchu 

řešených skalních stěn, tj. jednotlivých lokalit. Díky tomu bylo možné stanovit plochu těchto 

skalních povrchů. Z tohoto údaje jsme určili, jaký je rozdíl mezi reálnou plochou skal (bokorys) 

a původního půdorysného zakreslení. Získali jsme tak koeficient, který jsme dále využili při 

výpočtu plochy zasažených stanovišť. Předpokládali jsme, že koeficient vyjádří rozdíl mezi 

půdorysným (2D) a bokorysným (3D) zobrazením.  

Tento koeficient jsme následně použili pro přepočet plochy přítomných stanovišť 6190 a 8210. 

Průměrný koeficient pro všechny lokality: 1,83. Ten jsme následně využili pro přepočet 

celkové výměry těchto dvou typů stanovišť v EVL.  

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Hluk 

Nejistota výpočtu je závislá na přesnosti vstupních údajů – intenzita dopravy, přesnost 

mapových podkladů.  

Autor programu neudává chybu v jednotlivých algoritmech. Pro výpočet byla použita norma 

Shall 03. Na základě provedeného ověřování výsledků výpočtů programu CadnaA v jiných 

programech (např. SOUNDPLAN) lze konstatovat, že celková nejistota výpočtu se bude 

pohybovat s tolerancí ± 2dB.  

Rozptylová studie 

− klimatické a meteorologické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty 

jednotlivých veličin za delší časové období, skutečný průběh rozptylových 

charakteristik (např. výskyt bezvětří apod.) se v jednotlivých konkrétních letech může 

od těchto údajů lišit 

− vyhodnocení imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky 

SYMOS 97, která je doporučená MŽP pro zpracování rozptylových studií. Přestože 

metodika byla sestavena se snahou o maximální věrohodnost všech v ní použitých 
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postupů, jejím základem je matematický model, který již svou podstatou znamená 

zjednodušení a nemůže popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl látek 

− metodika nepočítá s pozaďovým znečištěním, které musí být stanoveno samostatně, 

výsledky podle metodiky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu 

− metodika nezahrnuje resuspendované částice. 

Údaje, které jsou zatíženy určitou mírou nejistot, jsou také údaje sloužící k odhadu emisních 

faktorů pro motorová vozidla spočívající v odhadu skutečné rychlosti vozidel a v odhadu jejich 

odpovídající emisní úrovně. Zpracovatel této rozptylové studie si výše uvedených nejistot 

vyplývajících z použité metodiky je vědom a při zpracování RS byl veden snahou omezit vliv 

těchto nejistot na co nejmenší míru. 

 

Analýza nejistot zdravotních rizik chemických škodlivin 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 

použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je 

jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s 

hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatelka vědoma.  

Nejistoty výstupů rozptylové studie: 

Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejenom nejistotou vkládaných dat do rozptylového 

modelu, ale i meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území. V rozptylové 

studii byly uvažovány bodové a plošné zdroje tedy tzv. sekundární prašnost. Nejistotou při 

odhadu expozice je také omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými 

rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných 

proudů, které modely nezohledňují.  

Nejistoty imisního pozadí - údaje o imisním pozadí, získané z pětiletých průměrů z let 2010 až 

2018 a provedené odhady pro rok 2024 jsou nezbytně zatíženy nejistotami při jejich stanovení a 

odhadech. 

Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně 

současného vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví. 

Nejistotu přináší i použití toxikologických dat ze zahraničních epidemiologických a klinických 

studií (EU, USA) včetně vztahů mezi koncentrací škodlivin a nepříznivými účinky platnými 

pro jiné prostředí, kdy tyto vztahy přenášíme do našeho prostředí s jinými zvyklostmi. Další 

nejistotu přináší extrapolace toxikologických dat ze zvířete na člověka. 

Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že v 

průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve 

venkovním a vnitřním prostředí apod. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se 

vyznačuje značnou variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly 

použity zobecňující hodnoty. 

Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je pouze orientační znalost údajů o exponované 

populaci.  

Významnou nejistotu představuje i současná úroveň poznání účinků hodnocených vlivů na 

zdraví. Podle posledních zpráv WHO (25. března 2014, Ženeva) jsou rizika škodlivin v ovzduší 

větší, než se dříve předpokládalo a to zvláště pro srdeční onemocnění. Zdá se, že některá rizika 

mají větší dopad na celkové zdraví, než se dosud předpokládalo. Je kladen velký důraz na 

čistotu ovzduší ve vnitřním prostředí.  
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Přestože výzkumu nepříznivých zdravotních účinků znečištění ovzduší byla a stále je věnována 

velká pozornost, získané poznatky jsou stále poměrně omezené.  

V hodnocení byl použit princip předběžné opatrnosti, který je velmi konzervativní a u látek 

s prahovým mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému 

nadhodnocení skutečného rizika. 

Analýza nejistot zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 

použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. I když bylo toto 

posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných 

doporučení uznávaných institucí, je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený 

model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými. Při hodnocení 

působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento proces 

zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které 

máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové 

události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, 

ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se 

situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost 

stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a 

naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých 

okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru. K těmto nejistotám se řadí i 

nejistoty demografických údajů. V tomto hodnocení nebyly k dispozici demografické údaje.  

Použití nejvyšších vypočtených hladin hluku v jednotlivých výpočtových bodech bylo 

provedeno z konzervativních důvodů a s vědomím nadhodnocení rizika. Z hlediska zvýšené 

citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku bylo 

např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči 

narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a 

negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování 

hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, 

kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. 

Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře, výstupů a vztahů 

epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti. 

Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 

Díky pokročilému stupni projektové přípravy známe reálnou plochu povrchu řešených skalních 

stěn – a díky tomu i na nich se vyskytujících (a potenciálně dotčených) rostlinných 

společenstev. Údaj, který není k dispozici, je reálná plocha celkové výměry jednotlivých typů 

přírodních stanovišť vyskytujících se v EVL Karlštejn-Koda. Je to dáno postupem použitým při 

mapování biotopů, které jsou ve formě segmentů zakreslovány do mapového podkladu v místě 

výskytu příslušného rostlinného společenstva. Vzhledem k (téměř) vertikálnímu podkladu 

skalních stěn vzniká rozpor mezi půdorysným zakreslením segmentu do mapového podkladu a 

jeho reálnou rozlohou v terénu. 

Aktualizovaným mapováním přírodních stanovišť na území EVL došlo ke změně – 

reklasifikaci jednotlivých přírodních stanovišť a především zpřesnění jejich rozlohy. 

Komunikací s pracovníky AOPK ČR, regionálním pracovištěm Střední Čechy nám byly 

poskytnuty nové celkové rozlohy pro všechny typy stanovišť. V posouzení je popsána 
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metodika přístupu použitá pro vyhodnocení potencionálního vlivu záměru na přírodní 

stanoviště. 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

V rámci hlukové studie příloha č.1, je navrženo variantní řešení protihlukových opatření. 

Vzhledem k nesouhlasu obcí a SCHKO Český kras s umístěním protihlukových stěn pro jejich 

dělící efekt, vliv na krajinný ráz a migrační propustnost byla nejprve navrhována jiná 

protihluková opatření. V některých případech nebylo možné navrhnout klasickou 

protihlukovou stěnu kvůli nedostatku prostoru pro stěnu, rozhledovým poměrům u přejezdů 

nebo umístěním příliš vysoké zástavby nad úrovní železnice.  

Prvním protihlukovým opatřením je návrh kolejnicových absorbérů umístěných na obě hlavní 

koleje.  Podle porovnání hlukového zatížení ve výhledu s rokem 2000 nedojde k zhoršení 

situace a jakákoliv opatření zajistí snížení stávající hlučnosti.  

V případě nemožnosti či nevhodnosti realizace kolejnicových absorbérů nebo protihlukových 

stěn, například v místě výhybek u absorbérů, nebo železničního přejezdu, kde umístění PHS 

ovlivňují rozhledové poměry atd., jsou doplněná individuální protihluková opatření (IPO). 

Při návrhu absorbérů bylo počítáno se snížením hlukového zatížení od železnice o 2 dB, kde se 

toto snížení jevilo jako nedostačující, bylo alternativně doporučeno navržení individuálních 

protihlukových opatření, případně protihlukové stěny. Vzhledem k nesouhlasu obcí s výstavbou 

protihlukových stěn v předchozích projednávání, jsou v současné době stěny pouze 

doporučovány jako jedna z možností řešení akustické situace v lokalitě. V hlukové studii je 

nutné najít možnosti snížení hluku pod hranice hygienických limitů. 

 Tab.č. 90 Výpočtové body s kolejnicovými absorbéry  

Výpočtový bod 
Vhodné protihlukové opatření pro splnění 

limitů staré hlukové zátěže (70/65 dB) 
Typ a staničení opatření 

VB1 Karlštejn č.p. 192 
Absorbéry,  

PHS, individuální opatření u 1 objektu 

Absorbéry  

30,930 – 31,010 

VB2 Korno č.ev. 15 Bez opatření -  

VB3 Srbsko č.p. 143 PHS nebo IPO 2 objektů 
PHS  

32,680 – 32,770 

VB4 Srbsko č.p. 76 PHS nebo IPO u 1 objektu 
PHS 

32,915 – 32,975 

VB5 Srbsko č.p. 116 Bez opatření -  

VB6 Srbsko č.p. 117 
Absorbéry,  

PHS, individuální opatření u 2 objektů 

Absorbéry  

33,005 – 33,110 

VB7 Srbsko č.p. 66 PHS nebo IPO u 1 objektu 
PHS 

33,300 – 33,345 
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Výpočtový bod 
Vhodné protihlukové opatření pro splnění 

limitů staré hlukové zátěže (70/65 dB) 
Typ a staničení opatření 

VB8 Srbsko č.p. 37 
ANO,  

alternativně je navržena PHS 
Absorbéry 

33,460 – 33,500 

VB9 Srbsko č.p. 44  
ANO,  

splnění limitů hluku bez opatření 

 - 

VB10 Tetín č.p. 71  
Individuální opatření u 1 objektu, změna funkce objektu, je majetkem Správy 

železnic s.o. 

VB11 Tetín č.p. 101 Bez opatření -  

 

Případný rozsah stěn, jejich výšky i délky a také materiálové řešení bude upřesněno v dalších 

stupních projektové dokumentace. Pro všechny protihlukové stěny s absorpčním povrchem 

doporučujeme použít typy stěn s absorpcí 7 - 8 dB (kategorie A2-A3 – dle metodického pokynu 

ČD).  

Po případné realizaci protihlukových stěn a kolej. absorbérů dojde jednoznačně ke zlepšení 

akustického klimatu v okolí trati, kde jsou již dnes překročeny hygienické limity pro starou 

hlukovou zátěž. Uvedená doporučení by měla pomoci k dodržení hygienických limitů hluku 

pro denní i noční dobu.  

Z hlediska vlivu na krajinný ráz je vhodný návrh kolej. absorbérů bez protihlukových stěn. 

Návrh protihlukových opatření v rámci hlukové studie musí jednoznačně prokázat splnění 

hygienických limitů hluku. Z tohoto důvodu je možné realizovat obě varianty návrhu 

protihlukových opatření, které jsou uvedeny v hlukové studii.  

F. ZÁVĚR 
V rámci předkládané dokumentace byl posuzovaný záměr posouzen ze všech podstatných 

hledisek. V příslušných kapitolách jsou navržena opatření pro eliminaci respektive snížení 

vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.  

Z celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že předmětný záměr je 

přijatelný za podmínky realizace opatření uvedených jako opatření k prevenci, vyloučení a 

snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Předmětem předkládané dokumentace je: 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (podléhá 

posuzování vždy), kde je uvedeno pod bodem č.44: 

44. Celostátní železniční dráhy. 

Příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního 

prostředí.  

Hluková studie předkládá možnosti snížení nadměrných ekvivalentních hladin hluku. Jedná se 

o návrh kolejnicových absorbérů, individuálních protihlukových opatření a protihlukových 

stěn. Navržený rozsah absorbérů by mohl být považován za maximální a bude postupně 

upřesněn v dalších stupních dokumentace.  

Na několika místech instalací absorbérů nedojde k dodržení hygienických limitů hluku, je 

vhodné doplnit individuální protihluková opatření u objektů v těsné blízkosti trati nebo 

navrhnout protihlukové stěny, případně je navržena změna funkčního využití u objektu 

v majetku Správy železnic s.o.. V rámci hlukové studie příloha č.1, je navrženo variantní řešení 

protihlukových opatření. 

Vzhledem k nesouhlasu obcí a správy CHKO s umístěním protihlukových stěn pro jejich dělící 

efekt, vliv na krajinný ráz a migrační propustnost jsou nejprve navrhována jiná protihluková 

opatření. V některých případech nebylo možné navrhnout klasickou protihlukovou stěnu kvůli 

nedostatku prostoru pro stěnu, rozhledovým poměrům u přejezdů nebo umístěním příliš vysoké 

zástavby nad úrovní železnice.  

Z hlediska vlivu na krajinný ráz je vhodný návrh kolej. absorbérů bez protihlukových stěn. 

Návrh protihlukových opatření musí jednoznačně prokázat splnění hygienických limitů hluku. 

Z tohoto důvodu je možné realizovat obě varianty návrhu protihlukových opatření, které jsou 

uvedeny v hlukové studii.  

Ve výhledu lze předpokládat dodržení hygienických limitů pro vibrace. Na stavbě bude využit 

nový železniční svršek, pružnému upevnění kolejnic. Nejsou navrhována žádná antivibrační 

opatření.     

 

Z provedených výpočtů v rámci rozptylové studie je patrné, že s výjimkou maximálních 

denních koncentrací PM10, nebude mít plánovaná recyklace za následek ovlivnění imisní 

situace lokality. Avšak i v případě denních koncentrací je krátkodobé dosažení imisního limitu 

v jednotlivých referenčních bodech podmíněno souběhem stavby a velmi špatných 

rozptylových podmínek, avšak denní imisní limit nebude překročen. K překročení imisního 

limitu nedojde ani u maximálních hod. koncentrací NO2. Velikost ročních imisních příspěvků 

všech sledovaných látek je pak zanedbatelná vzhledem k malému ročnímu využití zdroje.  

Obecně pak pro celou stavbu platí použití opatření pro snížení prašnosti v souladu s Programem 

zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna střední Čechy, schváleného 05/2016. Během realizace 

stavby doporučujeme provádět  preventivní opatření výrazně snižujících prašnost. Realizace 

stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných 

znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané lokalitě.  
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Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru 

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ lze očekávat, že v hodnocených 

částech dotčených obcí dojde k významnému snížení expozice hluku, a tedy i ke snížení 

možných zdravotních rizik hluku.  

Z hlediska zdravotních rizik je rozdíl v akustickém vlivu v současné době a ve výhledovém 

stavu s navrženými protihlukovými opatřeními významný. 

Za předpokladu dodržování opatření při výstavbě záměru, která jsou uvedená v rozptylové 

studii, jsou změny imisní zátěže v období výstavby akceptovatelné a výstavba i vzhledem k 

omezené době nebude představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro exponované 

obyvatele. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v 

souvislosti s realizací předkládaného záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo)“, nebude tato aktivita představovat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v okolí 

záměru.  

 

Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na 

útvary povrchových vod lze uvést, že nebude změněna hydromorfologie útvaru a nebude 

zhoršován stav jednotlivých ukazatelů a biologických složek útvaru.  

Lze předpokládat, že stavba v úseku Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) a následný provoz v 

tomto úseku nebude překážkou v realizaci opatření k dosažení dobrého ekologického stavu 

uvedeného útvaru povrchových vod. Současně nebude překážkou v realizaci opatření 

k dosažení jeho dobrého chemického stavu. 

Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a udržitelného užívání vod v 

rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčeného útvaru povrchových vod. 

Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na 

útvar podzemních vod ID 62400 lze uvést, že kvalita podzemních vod útvaru bude ovlivněna 

pouze lokálně a dočasně po dobu výstavby. Po ukončení stavby tyto vlivy odezní. Toto 

ovlivnění nebude překážkou ve snaze dosažení dobrého chemického stavu uvedeného útvaru 

podzemních vod. Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a 

udržitelného užívání vod v rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčených útvarů podzemních 

vod. Z hlediska kvantitativního ovlivnění útvarů podzemních vod se jedná také o lokální vliv. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zůstane dobrý kvantitativní stav útvaru podzemních 

vod zachován. 

Z posouzení vlivů záměru na lokality soustavy NATURA 2000 vyplývá, že hlavním 

negativním vlivem záměru je realizace ochranných opatření (očištění skalních stěn od vegetace 

a zvětralin, odbourání nestabilních hornin, sítě a záchytné ploty) na skalních stěnách 

bezprostředně sousedících s železniční tratí. Z provedeného posouzení vyplývají zmírňující 

opatření, která snižují dopad realizace záměru na tuto lokalitu soustavy Natura 2000.  Na 

základě provedeného posouzení můžeme konstatovat, že realizace záměru v přeložené podobě 

nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Karlštejn-Koda.     

V dotčeném území a jeho okolí byly během let 2016–2020 prováděny průzkumy se zaměřením 

na přítomnost zvláště chráněných a ohrožených, ale také běžných druhů rostlin i živočichů a 

jejich biotopů, vč. dronování vybraných zvláště chráněných druhů rostlin. Hodnocen byl 

celkový potenciál území. V rámci textu je vyhodnocena míra vlivu na jednotlivé složky 

chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

V území byla zjištěna přítomnost zvláště chráněných rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

v platném znění. Hojně, zejména ve vazbě na skalní výchozy jsou přítomny také druhy uvedené 

v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). V souvislosti s projednanými a přijatými opatřeními 
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budou jejich populace ovlivněny v únosné míře, v souvislosti s navrženými opatřeními nedojde 

k zániku jejich populací v území. 

Během průzkumů byla zaznamenána také řada zvláště chráněných a ohrožených druhů 

živočichů. Někteří pouze na přeletu, jiní jsou přímo vázáni na vegetaci a porosty dřevin 

doprovázejících železnici, další využívají území k migracím. Tyto druhy, resp. jejich populace 

mohou být záměrem více či méně dotčeny. Navržena byla taková zmírňující opatření, aby byla 

míra jejich ovlivnění co možná nejnižší. 

Území je protkáno celou řadou občasných vodních toků a dílčích prvků územního systému 

ekologické stability. Ty budou ovlivněny zejména ve spojení s přestavbou mostních objektů. 

Řešení rekonstrukce mostních objektů bylo upraveno tak, aby byla zachována migrační 

prostupnost území a aby byly zachovány ekologicko-stabilizační funkce jednotlivých prvků. 

Navržené řešení bude zapracováno do navazujících stupňů projektové dokumentace. 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde k ovlivnění zájmů ochrany přírody a 

krajiny, vzhledem k charakteru území a záměru a při dodržení navržených zmírňujících 

opatření a opatření na podporu cílových druhů a vegetace projednaných se zástupci správy 

CHKO Český kras lze míru ovlivnění považovat za akceptovatelnou.  

Celý záměr je lokalizován uvnitř SCHKO Český kras, proto nejsou VKP dále posuzovány. 

Záměr není v kolizi s žádnými památnými stromy.  

Celý záměr prochází CHKO Český kras. V tomto úseku je navržena realizace stavby pomocí 

drážní stroje určeného pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi 

bez snášení kolejového roštu. Z tohoto plyne, že budou minimalizovány trvalé i dočasné 

zábory.  

V navazujících stupních projektové přípravy bude třeba zažádat o výjimku ze zákazů ve zvláště 

chráněných územích § 43 zákona č.114/1992 Sb. 

Od km 34,770 do km 36,950 železniční trať hraničí s přírodní rezervací Tetínské skály. Od km 

34,720 do km 37,010 záměr prochází ochranným pásmem této přírodní rezervace.  

Optimalizace trati je v těsném kontaktu s Tetínskými skalami, část skal byla pravděpodobně 

modelována její historickou výstavbou. Významný negativní vliv na přírodní rezervaci bude 

mít provedení sanací skal, které jsou ovšem z pohledu budoucího bezpečného průjezdu 

nezbytné. Populace dvou druhů „chráněných“ lomikamenů Saxifraga rosacea a Saxifraga 

paniculata zde prosperují v poměrně solidní početnosti, jež může být díky sanacím významně 

omezena. Dotčena bude samozřejmě i ohrožená tařice Aurinia saxatilis, tento druh je nicméně 

v místním měřítku poměrně hojný. Další místní „chráněné“ druhy jako např. Dianthus 

gratianopolis a Centaurea triumfettii nejsou záměrem až tak dotčené, protože se většinou 

vyskytují až na horních hranách skal (bez sanací). 

Rozsah sanací skal byl projednán se zástupci SCHKO Český kras.  

Od km 32,240 do km 32,760 železniční trať prochází národní přírodní rezervací Koda (zde tzv. 

Vanovické skály), od km 32,760 do km 33,580 s touto národní přírodní rezervací hraničí. Od 

km 32,160 do km 32,850  a od km 33,140 do km cca 33,500 záměr prochází ochranným 

pásmem této národní přírodní rezervace. Negativní vliv na tuto národní přírodní rezervaci lze 

víceméně vyloučit. 

Posuzovaný záměr kříží tyto prvky územního systému ekologické stability: NRBK K56, 

ochranné pásmo NRBK, NRBC Karlštejn – Koda. 

Celkem se v prostoru stavby nachází následující objem mimolesní zeleně, který bude nutné 

odstranit: 106 105 m2 keřů, 5767 ks stromů o průměru kmene 10-30 cm, 261 ks stromů o 

průměru kmene 30-50 cm a 54 ks stromů o průměru kmne nad 50 cm.  
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Případné náhradní výsadby za zeleň odstraněnou z důvodu stavby budou řešeny v rámci 

procesu o povolení ke kácení zeleně (§ 9 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny).  

Použitím techniky georadaru došlo ke zjištění podzemních prostor pod železničním tělesem. 

Konstrukce pražcového podloží se v místech s výskytem podzemních prostor bude stávat ze 

železobetonového nosníku min. tloušťky 500 mm, oboustranně vyztuženého, šířky 4,5 m. 

Projekt nepředpokládá výskyt dutin pod štěrkovým ložem a výškové umístění nosníků se 

předpokládá v úrovni větší jak 1,2 m od nivelety koleje. Toto uspořádání bude shodné v koleji 

č.1 a 2 v délce 15 m. Vlastní krasové prostory takto ovlivněny nebudou. 

Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných ložiskových území a výhradních ložisek.  

Z provedeného posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vyplývá, že navrhovaný 

záměr představuje výrazný zásah do hodnot kulturní krajiny Českého krasu, ovlivní znaky a 

hodnoty všech charakteristiky krajinného rázu, přičemž některé zásahy jsou silné či středně 

silné. 

V úhrnu lze konstatovat, že navrhovaný záměr optimalizace trati je navržen na hranici 

únosnosti a v některých lokalitách bude představovat dílčí silný zásah do znaků a hodnot 

krajinného rázu. Tento zásah lze vhodnými prostředky omezit, byť není možné jej zcela 

eliminovat. Při plošně minimalizovaných zásazích při kácení či sanaci skal je navržený záměr, 

který bude v průběhu několika let díky vegetaci více zapojen do krajiny (než těsně po realizaci) 

v dané lokalitě přijatelný. 

Na základě záborového elaborátu je stanovený trvalý zábor ZPF 1866 m2. Dle zjištěných BPEJ 

se jedná o zábor zemědělské půdy ve všech třídách ochrany, přičemž převažující výměra 

odnímaných ploch ZPF se nachází ve I. až V. třídě ochrany. 

Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za 

středně velký, z hlediska významnosti vlivu za středně významný. 

Stavba zasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa. Výměra předpokládaného trvalého 

záboru PUPFL je dle zpracovaného záborového elaborátu 183 m2 a dočasného záboru 116 m2. 

Plochy dočasného záboru PUPFL budou po ukončení užívání rekultivovány. 

Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za malý, z hlediska významnosti vlivu 

za nevýznamný. 

V km 36,000 – 36,900 je vedena trať v patě skalních útvarů, které jsou evidovány jako kulturní 

památka Areál hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. Skalní útvary se tyčí cca 80 m nad 

údolím Berounky. V rámci navržené sanace skalních svahů dojde k zásahu této kulturní 

památky, rozsah zásahu bude možné upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Ochranné pásmo hradu Karlštejn zasahuje i na drážní pozemky, záměr s ním nicméně 

nekoliduje. 

Na základě údajů uvedených v předchozích kapitolách dokumentace lze navržený záměr 

označit pro dané území za akceptovatelný.  
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H.  PŘÍLOHY 

H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace: 

Vyjádření MěÚ Beroun ze dne 3.6.2019 

H.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny: 

Stanovisko dle ust. §45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., Správa CHKO Český kras ze dne 

21.3.2019 

 

Sdělění SCHKO ze den 26.8.2013 

 

Přílohy: 

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.  

1. Hluková studie 

2. Rozptylová studie 

3. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle §67 zákona 

č.114/1992 Sb. 

4. Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst. 7  

5. Vyhodnocení stavby z hlediska globálních změn klimatu 

6. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz 

7. Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 

8. Hodnocení zdravotních rizik 

 

Mapové přílohy 

1. Situace faktorů životního prostředí 

2. Zákres návrhu sanací do podkladu: Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu 

„Opimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“, 06/2019 
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Použité zkratky 

AOPK agentura ochrany přírody a krajiny 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČD České dráhy 

EVL evropsky významná lokalita 

HN havarijní nádrž 

KR krajinný ráz 

LA hladina akustického tlaku 

LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB) 

LBC lokání biocentrum 

LBK lokální biokoridor 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

N  počet měření v roce 

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

NN  nízké napětí 

NPR národní přírodní rezervace 

NPÚ Národní památkový ústav 

NBK, NRBK nadregionální biokoridor 

OP ochranné pásmo 

OPM ochranné pásmo metra 

OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje 

OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PAU  polycyklické aromatizované uhlovodíky 

PCB  polychlorované bifenyly 

PD projektová dokumentace 

PHS  protihluková stěna 

PM10 frakce prašného aerosolu o velikosti částic nižší než 10 μm 

PP přírodní památka 

PUPFL  pozemky plnící funkci lesa 

RN retenční nádrž 

RSM Regionální správa majetku 

SCHKO Správa chráněné krajinné oblasti 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

TK traťová kolej 

TNS trakční napájecí stanice 

TNV těžká nákladní vozidla 

TP technické podmínky 

TZL tuhé znečišťující látky 
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ÚP územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

WHO World Health Organisation 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZOV zásady organizace výstavby 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZS  zařízení staveniště 

ŽST železniční stanice 
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Věc: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) - vyjádření 

 

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje obdržel dne 22.2.2019  

Vaši žádost o vyjádření, zda plánovaný záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo)“ je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí. K žádosti byla předložena koordinační 

situace a souhrnná technická zpráva, zpracovatel dokumentace METROPROJEKT Praha a.s., I.P. 

Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.  

Posuzovány byly dotčené mimodrážní pozemky.  

 

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako orgán územního 

plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), Vám podle § 154 a 

násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto vyjádření:    

 

 na katastrálním území Tetín u Berouna se záměr nachází v nezastavěném území (obec Tetín 

nemá platný územní plán, má pouze vymezené zastavěné území) v nezastavěném území lze 

podle § 18 odst. 5 stavebního zákona kromě jiného umisťovat stavby, zařízení a jiná 

opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – záměr je přípustný 
 

 na katastrálním území Srbsko u Karlštejna se část záměru (pozemek č.parc. 129/1 k.ú. Srbsko 

u Karlštejna) nachází dle územního plánu Srbska v ploše ZP - plochy systému sídelní zeleně – 

zeleň přírodního charakteru (Charakteristika území: Plochy zeleně v sídlech udržované 

v přírodě blízkém stavu, lze využít pro průchod územního systému ekologické stability). 

Předmětem je návrh úpravy stávající pěší přístupové komunikace na obě nástupiště dráhy. Její 

trasa je vedena ve stejném koridoru jako v současném stavu, je však směrově a výškově 

upravena z důvodů zajištění potřebných šířek a maximálního podélného sklonu dle požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vyhl. č. 398/2009 Sb). Křížení s dráhou je řešeno 

mimoúrovňově podchodem, v souladu se stávajícím stavem. V úseku podél východní strany 

dráhy je komunikace využívána i jako příjezd na stávající pozemek s rodinným domkem. Délka 

komunikace je cca 210 m. Tato komunikace je ve vlastnictví dráhy.  

V úseku, který je využíván i jako příjezd na stávající pozemek s rodinným domkem je komunikace 

navržena v šířce 3 m, návazný úsek v podchodu má šířku 2,5 m a šířka zbylého úseku od podchodu na 

nástupiště pro směr Karlštejn je 2 m.  Záměr je přípustný, jedná se o opravu stávající 

komunikace. 

Sudop Praha a.s.    

Olšanská 1a 

130 80  Praha 3 



 

 

 na katastrálním území Korno se záměr nachází v nezastavěném území (obec Korno nemá 

platný územní plán, má pouze vymezené zastavěné území) v nezastavěném území lze podle § 

18 odst. 5 stavebního zákona kromě jiného umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – záměr je přípustný 
 na katastrálním území Poučník (pozemek č.parc. 261/1) se záměr nachází dle územního plánu 

obce Karlštejn v ploše VP – průmyslová výroba, kde jsou jako přípustné stavby a zařízení 

technické vybavenosti. Na předmětném pozemku je stávající rozvodna 110 kV, nově je 

navržena provozní budova - dvoupodlažní objekt. Záměr se dále nachází na pozemku č.parc. 

1127/2, který je dle územního plánu  obce Karlštejn v ploše P – krajinná zóna přírodní. 

Využití území a stavební záměry posoudí orgán ochrany přírody a krajiny – Agentura ochrany 

přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český kras a stanoví konkrétní podmínky. 

Záměr je přípustný při splnění požadavků SCHKO.  

 

K předloženému záměru nemáme z hlediska územního plánování námitek. 
 
 
 
 

Upozornění:   

     Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu předpisů o správním řízení. Jeho platnost není omezena za 

předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů nebo územně 

plánovací dokumentace, podle kterých byl návrh posuzován.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Harjanti Zelinková v.r. 

            referent odboru územního plánování 

                       a regionálního rozvoje 

 

 

 

 

Za správnost: Bc. Eliška Bělohoubková, DiS. 

 

 

 

 

Obdrží: 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

 

 

















10

20

30

40

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410

lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

lomikámen vždyživý, Saxifraga paniculata

hvozdík sivý, Dianthus gratianopolitanus

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 04  (km 31,200 - 31,600)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 31.5.2019

297 x 1800

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Poučník
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

lomikámen vždyživý, Saxifraga paniculata

hvozdík sivý, Dianthus gratianopolitanus

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 05  (km 31,600 - 31,800)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 31.5.2019

297 x 950

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Korno

10.6.2019
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lomikámen vždyživý, Saxifraga paniculata

hvozdík sivý, Dianthus gratianopolitanus

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 06  (km 32,350 - 32,600)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 31.5.2019

297 x 600

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Korno

10.6.2019
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Tužka
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Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 09  (km 33,870 - 33,900)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 1.5.2019

297 x 420

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna

Průzkumem na lokalitě 9 nebyl
zas žen žádný z očekávaných zvláště
chráněný druhů.
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 10  (km 34,460 - 34,540)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 1.5.2019

297 x 600

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

lomikámen vždyživý, Saxifraga paniculata

hvozdík sivý, Dianthus gratianopolitanus

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 11  (km 34,630 - 34,660)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 31.5.2019

297 x 420

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna

10.6.2019
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 12  (km 34,850 - 35,000)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 1.5.2019

297 x 700

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 13  (km 35,295 - 35,500)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 1.5.2019

297 x 1000

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

lomikámen vždyživý, Saxifraga paniculata

hvozdík sivý, Dianthus gratianopolitanus

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 14  (km 35,940 - 36,080)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 31.5.2019

297 x 600

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna
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lomikámen trsnatý, Saxifraga rosacea

lomikámen vždyživý, Saxifraga paniculata

hvozdík sivý, Dianthus gratianopolitanus

Legenda
Monitoring ZCHD rostlin pro stavbu „Op malizace tra
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“
lokalita č. 15 (km 36,120 - 36,250)

Výskyt monitorovaných druhů
Podkladová fotomapa k 31.5.2019

297 x 600

Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Hůda, Lukáš Kazda 

Te n u Berouna

10.6.2019

lokální

olisar
Tužka

olisar
Tužka

olisar
Tužka

olisar
Tužka

katerina.hladka
Razítko




