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Prohlášení: 
 
Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku č. j. 31547/5291/OPVŽP/02, vydaného Ministerstvem životního 
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 6 a § 21 písm. i) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 11. 11. 2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č. j. 15886/ENV/16 
ze dne 31. 3. 2016. 

Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části 
dokumentace hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako 
konzultant nebo poradce zpracovatele dokumentace, popřípadě oznamovatele posuzovaného 
záměru. 

Na zpracování posudku se dále podílel RNDr. Adam Véle, Ph.D., jako osoba autorizovaná 
k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a to dílčím posouzením - Posouzení dokumentace EIA podle § 45i 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000. Dále prohlašuji, 
že ani tato autorizovaná osoba se nepodílela na vypracování žádné části dokumentace 
hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobila v době jejího vypracování jako konzultant nebo 
poradce zpracovatele dokumentace, popřípadě oznamovatele posuzovaného záměru. 
 
 
Datum:  16. 11. 2020                                 Podpis:   
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ÚVOD 
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů 
záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ na životní prostředí, a to 
na základě písemného pověření ze dne 14. 9. 2020, č.j. MŽP/2020/710/3826 a smlouvy 
s Ministerstvem životního prostředí ze dne 24. 9. 2020 č. evid. 200152. 

Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5 
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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Předána byla následující vyjádření: 
 

Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) 

Ke zveřejněné dokumentaci obdržel příslušný úřad následujících 11 vyjádření: 
 
A/ Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků: 

1. Středočeský kraj ze dne 31. 8. 2020, č.j.: 119994/2020/KUSK 

2. Městys Karlštejn ze dne 26. 8.2020, č.j.: 00670/20zn.432 

3. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 
24. 8. 2020, č.j.:108141/2020/KUSK 

4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 31. 8. 
2020, č.j.: KHSSC 39774/2020 

5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha ze dne 5. 8. 2020, 
č.j.: ČIŽP/41/2020/8930 

6. AOPK ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras ze dne 4. 9. 2020, 
č.j.:SR/1862/SC/2019-8 

7. Povodí Vltavy, s. p. ze dne 3. 9. 2020, č.j.: PVL-54242/2020/410 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace 
mezinárodních závazků ze dne 31. 8. 2020 

9. Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny ze dne 7. 
9. 2020 

10. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší ze dne 21. 8. 2020 

11. Národní památkový ústav ze dne 26. 8. 2020 

B/ Vyjádření veřejnosti: 

1. Veřejnost se v rámci zveřejnění dokumentace nevyjádřila. 
 
 

Výchozí podklady 
 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 
• Oznámení záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ dle přílohy č. 3 

k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění (Hladká K. a kol., 07/2019) 

• Dokumentace záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“, zpracovaná 
dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění (Hladká K. a kol., 07/2020). 

• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů, územně samosprávných celků. 

• Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí) v rámci procesu 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí. 

• Místní šetření, seznámení s umístěním záměru včetně prohlídky širšího okolí. 

• Pořízená fotodokumentace umístění záměru a okolí. 
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• Diskuse se zástupcem investora. 

• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru. 

• Mapové a jiné podklady. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 

I.1. Název záměru: 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími 
údaji o rozsahu a kapacitě: 

Stavba je situována mezi obce Karlštejn a Beroun. Začátek úprav je v km 30,970 
a konec úprav v km 37,565, v místě výměnového styku výhybky č. 1 železniční stanice 
Beroun. Souhrnná délka stavby je cca 6,6 km. 

Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu odbočky 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 zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, připravena na dálkové řízení provozu. 
Nejvyšší traťová rychlost bude do zavedení ETCS 100 km/hod. 

 

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 
Kraj:   Středočeský 
Obec: Karlštejn, Srbsko, Korno, Tetín 
Katastrální území: Poučník, Srbsko u Karlštejna, Korno, Tetín u Berouna 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
 

I.5. IČ oznamovatele:    70994234 
 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 
Oprávněný 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 
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Průběh posuzování: 

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů pro záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ bylo 
zpracováno společností SUDOP PRAHA a.s., Ing. Kateřinou Hladkou, Ph.D. 
v červenci 2019. 

2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Ministerstva životního prostředí dne 7. 8. 2019. 
Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Ministerstvem 
životního prostředí dne 21. 10. 2019. V závěru zjišťovacího řízení Ministerstvo 
životního prostředí uvedlo, že: Záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)“ naplňuje dikci bodu č. 44 (Celostátní železniční dráhy) kategorie I přílohy č. 
1 k zákonu, a to jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Na základě 
provedeného zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, 
dospělo MŽP k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude 
posuzován podle zákona. 

3. Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů pro záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ byla 
zpracována společností SUDOP PRAHA a.s., Ing. Kateřinou Hladkou, Ph.D. 
v červenci 2020. 

4. Dokumentace zveřejněna dopisem Ministerstva životního prostředí dne 29. 7. 2020. 

5. Zpracováním posudku pověřen dne 14. 9. 2020 Ministerstvem životního prostředí Ing. 
Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace 
a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16 ze 
dne 31.3.2016. 

6. Posudek předán Ministerstvu životního prostředí dne 16. 11. 2020. 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 
 

II.1. Úplnost dokumentace 

Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr 
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“, byla zpracovatelem posudku 
podrobně prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Dokumentace je zpracována v následujícím členění: 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 I. Základní údaje 
 II. Údaje o vstupech 
 III. Údaje o výstupech 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
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 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH 
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

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 

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 

III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska 
jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním 
zřetelem na možnost přeshraničních vlivů 

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 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní 
prostředí 
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VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot 
z nich plynoucích 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
F. ZÁVĚR 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
H. PŘÍLOHY  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, názvy kapitol jsou v souladu s přílohou č. 4 a jejich věcná náplň je naplněna. 

Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni vzhledem k posuzovanému 
záměru v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění a splňuje jeho základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá 
charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je 
zpracována přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy 
č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona. Kladně hodnotím 
zařazení úvodní kapitoly, kde je provedeno vypořádání požadavků závěru zjišťovacího řízení 
a jsou komentována veškerá vyjádření ke zpracovanému oznámení záměru. 

Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace 
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno 
v následující části posudku. 

Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není 
třeba do ní nic doplňovat. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 
hodnocení 

Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle 
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění. 
 

Část A – Zpracovatelka dokumentace zde provedla identifikaci oznamovatele (investora). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Část  A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem. 

 
 

Část B Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Zpracovatelka dokumentace zde uvedla základní údaje o záměru. Posuzovaná 
dokumentace se zabývá hodnocením Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo). 

Záměr je charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 

Stavba je situována mezi obce Karlštejn a Beroun. Začátek úprav je v km 30,970 
a konec úprav v km 37,565, v místě výměnového styku výhybky č. 1 železniční stanice 
Beroun. 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 zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, připravena na dálkové řízení provozu. 
Nejvyšší traťová rychlost bude do zavedení ETCS 100 km/hod. 

Zpracovatelka dokumentace v kapitole rovněž komentovala předpokládaný termín 
zahájení realizace záměru, je uveden výčet dotčených územně samosprávných celků 
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., včetně 
výčtu navazujících správních rozhodnutí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravované optimalizace 
trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) tak, jak je navrženo je vyhovující a odpovídá 
požadavkům legislativy. Z textu je patrné, že jde o výsledek dlouhodobé přípravy záměru 
a podoba vyjadřuje maximálně možný technický kompromis s požadavky ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví. Popis technického a technologického řešení je zpracován velmi 
podrobně, což je dáno i stavem přípravy posuzovaného záměru. Kapitola je zpracována 
přehledně, odborně, a to formou, která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku 
stavebně technického a technologického řešení záměru. 
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B.II. Údaje o vstupech 

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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, je zřejmé, že se nelze záboru půd 
zcela vyhnout, hlavním cílem optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) je 
dosažení takového technického stavu, který bude odpovídat zásadám a podmínkám pro 
optimalizaci trati. Z těchto důvodů je možné akceptovat popsaný zábor ZPF a PUPFL, ke 
kterému dochází v minimální míře.  
 
Voda: 

V rámci provozu nedochází u stávajících objektů 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. 

V současné fázi projektové dokumentace nelze stanovit potřebné množství vody pro 
pracovníky, provozní vody ani technologické, tato potřeba vyčíslena až na základě požadavků 
zhotovitele stavby. Nelze také určit způsob dodávky vody. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, pro výstavbu a provoz železničních drah 
obecně není potřeba velkého množství vody, která by musela být dovážena a byla tak zdrojem 
dalšího ovlivnění okolí jak při jejím získávání, tak přepravě. Podkapitola obsahuje potřebné 
údaje, které postačují k vyhodnocení vlivů záměru. Vzhledem k tomu, že kapitola má hodnotit 
vstupy, tedy především odběr a spotřebu vody, je v dokumentaci nadbytečně uveden odstavec 
týkající se odvodnění železniční trati a odkanalizování sociálního zařízení. Jinak ze strany 
zpracovatele posudku bez připomínek. 
 

Ostatní přírodní zdroje: 

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, pohonné hmoty pro 
automobily a provoz nouzových agregátů. 

Při provozu dopravy budou odebírány pohonné hmoty z prostředků vybraných 
dopravců. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené druhy surovin a materiálů potřebných pro výstavbu a provoz jsou v souladu 
s obdobnými záměry, přesné vyčíslení potřeby jednotlivých surovin bude známo po 
zpracování detailního projektu pro provedení stavby. K této části není ze strany zpracovatele 
posudku připomínek.  

 

Energetické zdroje: 

Elektrická energie 

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

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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené energetické zdroje potřebné pro provoz jsou v souladu s obdobnými záměry, 
k této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek.  

 

Biologická rozmanitost 

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. 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Údaje uvedené v dokumentaci hodnotím jako správné a dostačující, k této části není ze 
strany zpracovatele posudku připomínek.  

 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 

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. 
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Uvedené údaje vycházejí z technologie navržené k využití, tedy sanačního stroje pro 
zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového 
roštu (železničního svršku). Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

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. 

 
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. 

 
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 
V rámci stavby bude použit pouze vyjmenovaný zdroj uvedený pod kódem 5.11. (recyklační 
linky o projektovaném výkonu větším než 25m3/den) 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 jedná se o „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.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována vyhovujícím způsobem. 
Řešeno je období výstavby, následný provoz je vzhledem k využití elektrické trakce v místě 
záměru bez emisí. Problematiku vlivu na ovzduší podrobně popisuje dokumentace v příloze č. 
2 Rozptylová studie (SUDOP PRAHA, Novotná B., 07/2020). 

Skutečnosti týkající se možného znečištění vod jsou zpracovány vyhovujícím způsobem 
v souladu s obdobnými záměry.  

Popis možných rizik kontaminace půdy a půdního prostředí je dostatečný a vyčerpává 
všechna rizika spojená se záměrem ve vztahu k této složce životního prostředí. Ze strany 
zpracovatele posudku k této kapitole bez připomínek. 
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Odpadní vody 

Srážkové vody 

Pro řešení odvodnění drážního tělesa 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.  

Vznik splaškových vod lze předpokládat v souvislosti s provozem sociálních zařízení 
pro pracovníky stavby. V současném stupni projektové dokumentace není znám počet 
pracovníků, konkrétní umístění. Předpokládaná produkce splaškových vod na 1 pracovníka 
stavby: 120 l/osoba. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o způsobu odvádění srážkových vod v době provozu jsou dostatečné a 
odpovídají posuzovanému záměru. Rovněž jsou zmíněny splaškové vody z výstavby. 
Dokumentace obsahuje potřebné informace. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 
 

Odpady: 

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. 

Odpady z provozu 
Hlavním procesem produkujícím odpady z provozu bude úklid a údržba veškerého 

zařízení související s provozem železniční dopravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace podrobně a přehledně v tabulkové formě popisuje odpady vznikající jak 
při výstavbě, tak i při vlastním provozu. Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. 
Podrobně jsou popsány i způsoby odstraňování jednotlivých druhů odpadů, ze strany 
zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

Ostatní emise a rezidua: 

Hluk: 

Zdrojem hluku po dobu provozu bude vlastní kolejová doprava. Podrobně je 
vyhodnocení hluku provedeno v hlukové studii, příloha č. 1 dokumentace. Technické 
možnosti při snižování nepříznivých hladin akustického tlaku jsou velmi omezené. V zásadě 
máme 3 reálné možnosti: Snížení hlučnosti u zdroje, opatření u exponovaných objektů, 
výstavba umělých překážek na cestě mezi zdrojem a příjemcem. Konkrétní návrh 
protihlukových opatření je součástí hlukové studie, příloha č.1 dokumentace. 

Vibrace  

Rekonstrukcí trati by mělo dojít k celkovému snížení vibrací od železnice. 

Záření  

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování zařízení, která by mohla být 
původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení 
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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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Popis uvedený v dokumentaci je ve vztahu k záměru dostatečný, z pohledu hluku jsou 
shrnuty nejdůležitější údaje, hluk je podrobně řešen přílohou č. 1 předložené dokumentace 
Hluková studie (SUDOP PRAHA, Šafratová J., červenec 2020). Ve vlastní dokumentaci není 
zmíněn hluk z provádění stavby, zpracovaná hluková studie se jím však zabývá v kapitole 9, 
kde je rovněž uveden návrh technických a organizačních opatření ke snížení hluku z výstavby. 
Tato část dokumentace se rovněž zmiňuje o vibracích, záření a zápachu, tyto však posuzovaný 
záměr neprodukuje v takové míře, aby se významně projevily a jejich vliv je tedy nulový. Ze 
strany zpracovatele posudku bez dalších připomínek. 

 

Doplňující údaje 

Z hlediska předkládané kapitoly dokumentace není nezbytné uvádět žádné další 
doplňující informace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V dokumentaci je proveden výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území: struktura a ráz krajiny, geomorfologie a hydrologie, flóra a fauna, 
významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území, 
jeskyně, přírodní parky, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, ložiska nerostů, území 
historického, kulturního nebo archeologického významu, území zatěžovaná nad míru 
únosného zatížení, staré ekologické zátěže. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedenému výčtu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území nejsou ze strany zpracovatele posudku připomínky, kapitola je zpracována dostatečně 
podrobně a uvedené skutečnosti lze akceptovat. Předložená dokumentace v rámci uvedené 
kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis 
jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí 

V dokumentaci je popsán charakter současného stavu ovzduší, vod povrchových a 
podzemních, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klima, obyvatelstva a 
veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené 
v dokumentaci není nutno vznášet zásadnější připomínky, kapitola je zpracována dostatečně 
podrobně, s dostatečnou vypovídací schopností, vychází z odborných studií jako samostatných 
příloh Dokumentace. Pojetí části C2 a obsahovou náplň kapitol lze jako východisko pro 
řešení vlivů záměru akceptovat.  

 

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 

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. 

Celková kvalita ovzduší je průměrně dobrá a k překročení platných imisních limitů 
dochází pouze u BaP o 20% v lokalitě Tetín a Beroun. 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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území a předpokladu 
jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru uvedenému v dokumentaci 
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně a s jejím obsahem lze vyslovit souhlas. 
Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace. 

 

Část 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 (včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, 
emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými 
stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území 
chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních 
zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků 
jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí 

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. 
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Z provedeného odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že pokud budou dodržována 
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. 

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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jednotlivé vlivy na obyvatelstvo jsou v této kapitole podrobně komentovány s odkazy 
na dílčí studie (rozptylová, akustická, vlivy na veřejné zdraví) a s jejím obsahem lze souhlasit. 
Optimalizace trati sebou přinese zvýšení bezpečnosti provozu a dostupnosti regionu. 
V souvislosti s realizací záměru nedojde k významnému zvýšení rizika pro lidské zdraví a lze 
vyslovit souhlas se závěry Hodnocení zdravotních rizik záměru (Růžičková J., červen 2020), 
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. 

 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení 
stavby okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí. 

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. 

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 opatření uvedených v dokumentaci 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. 

Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci lze souhlasit bez připomínek. Vyhodnocení je 
provedeno podrobně ve všech požadovaných ukazatelích s odkazem na zpracovanou 
rozptylovou studii uvedenou v příloze dokumentace č. 2 a odkazem na přílohu dokumentace č. 
5 Vyhodnocení stavby z hlediska globálních změn klimatu. 

 

Vlivy na hlukovou situaci: 

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. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z pohledu zpracovatele posudku souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci. Je však 
zřejmé, že z důvodu ochrany krajinného rázu je jednoznačně nutno upřednostnit variantu 
kolejových absorbérů a individuálních protihlukových opatření bez použití protihlukových 
stěn, teprve v případě, že by nebylo možné dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí 
těchto opatření, mohou být v nezbytném rozsahu realizovány PHS. Do návrhu stanoviska 
bude doplněna následující podmínka: 

• Při řešení protihlukových opatření upřednostnit variantu kolejových 
absorbérů a individuálních protihlukových opatření bez použití 
protihlukových stěn (PHS), teprve v případě, že by nebylo možné dodržet 
limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto opatření, mohou být 
v nezbytném rozsahu realizovány PHS 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

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 
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ekologického stavu uvedeného útvaru povrchových vod. Současně nebude překážkou 
v realizaci opatření k dosažení jeho dobrého chemického stavu. 

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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci. Zpracovatelka dokumentace správně 
uvedla možné vlivy na povrchové a podzemní vody, které mohou souviset se záměrem. Za 
předpokladu dodržení navržených opatření se bude jednat o akceptovatelný vliv. 

 

Vlivy na půdu: 

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. 

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. 

Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za malý, z hlediska 
významnosti vlivu za nevýznamný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji o nutnosti záboru uvedenými v dokumentaci vzhledem k charakteru záměru 
(liniová stavba) souhlasím. Drobné nepřesnosti mezi tabulkou č. 81 a textem dokumentace lze 
vzhledem k minimálnímu záboru akceptovat, správné údaje uvádí tabulka a text je pouze 
vysvětlující. Přesný rozsah záborů bude řešen i v dalším stupni přípravy záměru.  

 

Vlivy na přírodní zdroje: 

Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných ložiskových území a výhradních 
ložisek.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 
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Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy): 

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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatelka dokumentace s využitím příloh Hodnocení vlivu závažného zásahu na 
zájmy ochrany přírody podle §67 zákona č.114/1992 Sb., Posouzení vlivu záměru na lokality 
soustavy NATURA 2000 korektně vyhodnotila stěžejní vlivy na faunu, floru a ekosystémy; 
popis vlivů odpovídá dlouhodobé přípravě záměru a okolnostem, že trasa záměru je stávající, 
navrhovaná opatření jsou tak kompromisem vzhledem k ochraně přírody. 

 

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

Detailní vyhodnocení vlivu navrhovaného záměru na jednotlivé identifikované znaky 
a charakteristiky krajinného rázu je součástí posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný 
ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (ATELIER V, Vorel I., červenec 2019). Toto posouzení tvoří 
samostatnou přílohu č. 6 předkládané dokumentace EIA. 
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Navrhovaný záměr představuje výrazný zásah do hodnot kulturní krajiny Českého 
krasu, ovlivní znaky a hodnoty všech charakteristik 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. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci vzhledem k provedenému hodnocení vlivu stavby na 
krajinný ráz (viz příloha č. 5 dokumentace) lze z pozice zpracovatele posudku souhlasit. 

 

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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

 
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 

možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných 
významných vlivu 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 řešené území a posuzovaný záměr jsou relevantní následující rizika plynoucí 
z možných havárií a nestandardních stavů: 

• Riziko kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody) 
• Riziko kontaminace půdy a půdního podloží 
• Riziko požárů a exploze 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jednotlivá identifikovaná rizika jsou 
v rámci technického řešení záměru dle platných norem minimalizována a tudíž jsou přijatelná. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatelka správně vytipovala možná rizika související s havarijními 
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k němu připomínky. 
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska 
jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním 
zřetelem na možnost přeshraničních vlivů  

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 
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. 

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. 

Hluk 
Hluková studie předkládá možnosti snížení nadměrných ekvivalentních hladin hluku. 

Jedná se o návrh kolejnicových absorbérů, individuálních protihlukových opatření a 
protihlukových stěn. 

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.. 

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.  

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. 
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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. 

Realizace stavby nenaruší zavádění opatření k zajištění ochrany a udržitelného užívání 
vod v rámci dílčího povodí Berounky resp. dotčeného útvaru povrchových vod. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve 
vztahu k posuzovanému záměru. Vzhledem k charakteru záměru a s ohledem na údaje 
uvedené v předchozích částech dokumentace lze s provedeným hodnocením v zásadě 
souhlasit. 

Posuzovaný záměr prakticky neovlivní obyvatelstvo, vliv je malý, lokálního 
charakteru, protože záměr v maximální míře svými opatřeními omezuje vliv na obyvatelstvo. 
Záměr nemá zásadní vliv na ovzduší a klima, vliv na povrchové a podzemní vody je na 
přijatelné úrovni a nenarušuje jejich funkční využití. Zábor ZPF a PUPFL je předem daný 
vlastním charakterem stavby a jedná o plošný vliv, který lze hodnotit jako středně významný. 
Záměr nevede k neúnosnému zatížení horninového prostředí.  

Vliv záměru na biologickou rozmanitost faunu a floru lze pokládat za únosný, lokálně 
dochází k významnějším zásahům, při sanaci skal nad tratí. Lokálně tak budou dotčeny i 
cenné přírodní biotopy, zůstanou však zachovány jádrové populace stěžejního výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin v těchto biotopech. Lze potvrdit, že záměr je řešen i s důrazem na 
zajištění migrační průchodnosti územím především pro drobné savce, tak i pro plazy, 
obojživelníky. 

Z hlediska ovlivnění zájmů ochrany přírody na úrovni ÚSES, VKP, zvláště chráněných 
území či lokalit soustavy Natura 2000 lze v zásadě výstupy Dokumentace potvrdit. Je však 
nutno bezpodmínečně dodržet opatření navržená ke zmírnění vlivů zejména na EVL Karlštejn 
– Koda především ve vztahu k navrhované sanaci skal.  

Z hlediska krajinného rázu je záměr hodnocen jako přijatelný. Kulturní dědictví není 
dotčeno. 
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Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická opatření omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových 
a podzemních vod. 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 

Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně omezen 
na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi 
dokumentace oprávněně nezabývá. 

 
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 (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby 
a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné 
situace  podle kapitoly II a reakcí na ně  

V této části dokumentace autorka uvedla opatření k ochraně životního prostředí a 
veřejného zdraví, která vycházejí z hodnocení provedeného v dokumentaci. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Většinu navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí lze akceptovat, v rámci zpracování posudku byly 
některé podmínky zpřesněny, doplněny, případně agregovány nebo byly další podmínky nově 
navrženy. V tomto smyslu jsou promítnuty do návrhu závazného stanoviska a i odůvodněny. 

 

 
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 byla zpracována v souladu s postupy uvedenými v platných 
"Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy" (VÚVA Praha, RNDr. Miloš 
Liberko).  

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). 

Pro výpočet emisí benzenu a benzo(a)pyrenu z provozu nakladačů byl použit PC 
program MEFA v.13 (verze 13 – ATEM). 
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Metodika přístupu vyhodnocení potenciálního vlivu záměru na přírodní stanoviště 

Pro co možná nejobjektivnější vyhodnocení vlivu záměru na přítomná přírodní 
stanoviště je klíčová volba nejvhodnějšího metodického přístupu. Hlavní podstatou problému, 
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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v této části dokumentace souhlasím a nemám zásadní připomínky. 
Vzhledem ke kompletnímu obsahu dokumentace včetně přílohových částí je možné 
konstatovat, že metody a postupy použité při zpracování dokumentace odpovídají charakteru 
posuzovaného záměru. 

V rámci zpracování dokumentace byly použity standardní metodiky a modelové 
výpočty pro dokumentaci EIA k záměru Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo). 
Dokumentace tak ve svých přílohových částech obsahuje Hlukovou studii, Rozptylovou studii, 
Hodnocení zdravotních rizik, Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody, 
Vyhodnocení stavby z hlediska směrnice o vodách, Vyhodnocení stavby z hlediska globálních 
změn klimatu, Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, Posouzení vlivu záměru 
na lokality soustavy NATURA 2000.  

Výpočet rozlohy konkrétních biotopů na nepřístupných skalních svazích bude vždy 
pouze orientační, odvíjející se nejen od uváděné výšky skal, ale také mozaikovitého výskytu 
biotopů. Je pravdou, že podrobný průzkum všech skal v rámci EVL by přinesl přesnější 
výsledky. Za zásadní však zpracovatelé posudku považují navržená opatření, jež budou 
omezovat negativní vlivy a umožní opětovné navýšení rozlohy zmíněných stanovišť. 

 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z 
nich plynoucích  

 

Při zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti, které by znemožňovaly posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a ze strany 
zpracovatele posudku k němu nejsou připomínky. V rámci zpracování dokumentace nebyly 
nalezeny zásadní nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
nebo znemožnit hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a jeho závěry 
uvedené v dokumentaci.  

 

Část E Porovnání variant řešení záměru 

Záměr Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) je z hlediska vedení trasy 
posuzován invariantně.  
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Variantně je v dokumentaci EIA navrženo řešení protihlukových opatření. Prvním 
protihlukovým opatřením je návrh kolejnicových absorbérů umístěných na obě hlavní koleje.  

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. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k tomu, že se jedná o stávající trasu a 
nedochází ke změnám v jejím vedení dostatečný. Variantně je tak řešena pouze ochrana 
objektů před hlukem. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné 
konstatovat, že z pohledu zpracovatele posudku je jednoznačně nutno upřednostnit variantu 
kolejových absorbérů a individuálních protihlukových opatření bez použití protihlukových 
stěn, teprve v případě, že by nebylo možné dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí 
těchto opatření, mohou být v nezbytném rozsahu realizovány PHS.  

 

 

Část 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. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku 
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatelka dospěla v rámci zpracování 
dokumentace. S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených 
v návrhu stanoviska. 

 

Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Tato část dokumentace podává základní informace o záměru a jeho vlivech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým 
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu 
připomínky. 
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Část H Přílohy 

V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy: 

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Dále jsou uvedeny následující samostatné přílohy dokumentace: 
Příloha č. 1 Hluková studie 
Příloha č. 2 Rozptylová studie 

Příloha č. 3 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle 
§67 zákona č.114/1992 Sb. 

Příloha č. 4 Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), 
článek 4, odst. 7  

Příloha č. 5 Vyhodnocení stavby z hlediska globálních změn klimatu 
Příloha č. 6 Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz 
Příloha č. 7 Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 
Příloha č. 8 Hodnocení zdravotních rizik 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným přílohám, jejich množství, obsahu a řazení nemám připomínky.  
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

V dokumentaci autorka hodnotí záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)“ Trasa záměru je hodnocena invariantně vzhledem k tomu, že se jedná o optimalizaci 
stávající železniční trati, kdy nedochází ke změně v jejím vedení. Variantně je v dokumentaci 
EIA navrženo řešení protihlukových opatření. Prvním protihlukovým opatřením je návrh 
kolejnicových absorbérů umístěných na obě hlavní koleje. 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). 

Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že z 
pohledu zpracovatele posudku je jednoznačně nutno upřednostnit variantu kolejových 
absorbérů a individuálních protihlukových opatření bez použití protihlukových stěn, teprve v 
případě, že by nebylo možné dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto 
opatření, mohou být v nezbytném rozsahu realizovány PHS. 

 

 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že 
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 

Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na blízké 
okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi dokumentace 
oprávněně nezabývá. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
ROSTŘEDÍ 

 

Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru, 
kterým je Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) na území Středočeského 
kraje. Vzhledem ke stádiu přípravy, velké míře rozpracovanosti projektu a mnoha jednání 
v rámci přípravy záměru, kdy především sanace skal byla podrobena mnoha připomínkám ze 
strany správy CHKO Český kras je možno konstatovat, že technické řešení záměru je pro 
potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno 
a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní 
prostředí z hlediska výstavby, tak i vlastního provozu záměru. Navržené technické řešení na 
daném stupni přípravy záměru je v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou 
identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu 
s ochranou životního prostředí. 

Dokumentace v kapitole D.IV. uvádí řadu opatření, která byla převzata nebo upravena 
i do návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad. Společně s podmínkami navrženými 
v posudku, tak zaručí realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek 
životního prostředí. Za zásadní je třeba považovat rovněž opatření navržená pro sanaci skal. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových 
a podzemních vod. 

Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní 
řízení k povolení předmětného záměru. 

Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze 
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí 
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato 
opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků 
v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ 

 

Navržená opatření jsou rozdělena na jednotlivé fáze přípravy stavby, období výstavby, 
období provozu a monitoringu záměru i na jednotlivé oblasti vlivů záměru Většinově lze 
s navrženými opatřeními v dokumentaci souhlasit. 

Většinu navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí lze akceptovat, v rámci zpracování posudku byly 
některé podmínky zpřesněny, doplněny, případně agregovány nebo byly další podmínky nově 
navrženy. V tomto smyslu jsou promítnuty do návrhu závazného stanoviska a i odůvodněny. 

Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji opatření: 
– na ochranu obyvatelstva před veškerými nepříznivými vlivy záměru, zejména 

v období výstavby,  
– na ochranu před hlukem,  
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,  
– na ochranu proti případné kontaminaci vod, půdy a horninového prostředí 

závadnými látkami,  
– na ochranu ZPF, PUPFL a minimalizaci záborů,  
– na ochranu fauny, flóry a ekosystémů včetně prvků ÚSES, lokalit Natura 2000, 
– na minimalizaci odpadů, 
– na minimalizaci případných rizik havárií a nestandardních stavů.  

Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Ministerstvo životního prostředí, které je součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH 
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

 

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Ministerstva životního 
prostředí, předána následující vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou 
obsaženy v příloze tohoto posudku): 

1. Vyjádření Středočeského kraje 
 (č.j.: 119994/2020/KUSK) 

Podstata vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – 
Beroun (mimo)“ bez připomínek. 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

2. Vyjádření Městysu Karlštejn  
 (č.j.: 00670/20zn.432) 

Podstata vyjádření: 

Městys Karlštejn požaduje v km 30,930 – 31,010 realizovat protihluková opatření z důvodu 
velké hlukové zátěže RD č.p. 192 (možná i č.p. 262), způsobem instalace antivibračních 
rohoží v kolejovém svršku. V žádném případě nesouhlasíme se stavbou protihlukových stěn. 
Důvodem požadavku je snížení vysokých vibrací a hluku při průjezdech nejen nákladních 
vlaků, a to zejména v nočních hodinách, kdy jsou hygienické limity hluku překračovány. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Na základě dosud provedených měření, které jsou součástí dokumentace konstatuji, že 
v současné době nedochází u citovaného objektu č.p. 192  k překračování limitních hodnot 
hluku a vibrací. Protihlukové stěny (PHS) jsou navrženy jako alternativa ke kolejovým 
absorbérům a individuálním protihlukovým opatřením. Z pohledu zpracovatele posudku je 
jednoznačně nutno upřednostnit variantu kolejových absorbérů a individuálních 
protihlukových opatření bez použití protihlukových stěn, teprve v případě, že by nebylo možné 
dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto opatření, mohou být v nezbytném 
rozsahu realizovány PHS. Do návrhu stanoviska bude doplněna následující podmínka: 

• Při řešení protihlukových opatření upřednostnit variantu kolejových 
absorbérů a individuálních protihlukových opatření bez použití 
protihlukových stěn (PHS), teprve v případě, že by nebylo možné dodržet 
limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto opatření, mohou být 
v nezbytném rozsahu realizovány PHS 
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3. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství  

 (č.j.:108141/2020/KUSK) 

Podstata vyjádření: 
A) Ochrana ovzduší: 

Z předložené dokumentace 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. 
 

B) Ochrana ZPF: 
Z dokumentace vyplývá, že stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu. Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat 
o souhlas k trvalému a dočasnému odnětí půdy ze ZPF v souladu s § 9 odst. 8 cit. 
zákona. V souladu s § 18 odst. 1) citovaného zákona se žádost o souhlas podává na 
příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází 
zemědělská půda, která má být ze ZPF odňata. 

C) Ochrana přírody: 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán 
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že 
z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich 
ochranná pásma), zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních 
a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) nemá 
k předkládanému záměru žádných připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A-C) Krajský úřad ve svém vyjádření konstatuje povinnosti vyplývající 
z příslušných právních předpisů a připomíná realizaci opatření na snižování prašnosti během 
realizace záměru, které jsou součástí podmínek uvedených v kapitole D.IV. dokumentace 
a jsou převzata do návrhu stanoviska pro příslušný úřad, vzhledem k obsahu ponecháno bez 
dalšího komentáře. 
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4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
 (č.j.: KHSSC 39774/2020) 

Podstata vyjádření: 

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.  
Hodnocení zdravotního rizika hluku 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.  
Po prostudování předložené dokumentace lze vydat souhlasné stanovisko.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

 

5. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha  

(č.j.: ČIŽP/41/2020/8930) 

Podstata vyjádření: 

A) Ochrana ovzduší: 
Nemáme připomínky. 

B) Ochrana vod: 
Nemáme připomínky. 

C) Odpadové hospodářství: 
Nemáme připomínky. 

D) Ochrana přírody: 
Nemáme připomínky. 

E) Ochrana lesa: 
Nemáme připomínky. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A - E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

6. Vyjádření AOPK ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras  

(čj. č.j.:SR/1862/SC/2019-8) 

Podstata vyjádření: 

Dokumentace vlivů záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ (dále 
jen „záměr“) zohlednila výraznou většinu požadavků Agentury vznesené ve stanovisku 
k oznámení záměru ze dne 16. 9. 2019 během zjišťovacího řízení. 
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A) Dokumentace navrhuje úpravy projektového řešení stavby, případně kompenzační 
opatření s cílem snížit vliv navrhované stavby na hodnoty krajinného rázu. Dokumentace 
ovšem v části věnované zajištění skalních svahů neřeší barevné řešení technických opatření, 
které má zásadní význam pro snížení negativního vlivu opatření na krajinný ráz dotčeného 
krajinného prostoru. 

Pro snížení vizuálního projevu technických opatření pro zajištění skalních svahů obecně 
požaduje Agentura následující: 

- Ocelové konstrukce dynamických bariér a těžkého ochranného plotu budou opatřeny 
nátěrem matné šedohnědé (RAL 7013) nebo šedé (RAL 7012) barvy. Pletivové výplně 
budou provedeny buď v jednom z uvedených odstínů, nebo budou v černém či šedém 
barevném provedení.  

- Pletivo bude provedeno buď v odstínu RAL 7013 nebo RAL 7012 nebo bude 
v černém barevném provedení.  

- Georohože budou svým barevným řešením přizpůsobeny barvě skalního a půdního 
podkladu.  

B) Dokumentace vyhodnotila migrační prostupnost liniové stavby pro živočichy.  

C) Dokumentace vyhodnotila dostatečnost opatření ke snížení negativních vlivů na 
populace zvláště chráněných druhů rostlin a přírodní stanoviště (biotopy). Za zcela zásadní 
považujeme doplnění navrhovaných „opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního 
vlivu“ (body 1 až 27), které by významným způsobem měly přispět ke snížení negativních 
vlivů záměru. Jedná se jednak o jednorázová opatření během stavby a dále o soustavná 
opatření (či činnosti), které budou na vlastní stavbu záměru navazovat. Pouze za dodržení 
těchto opatření lze souhlasit s návrhem sanací skalních svahů, doprovázejících vlastní 
stavbu tělesa železnice. V rámci sanace skalních svahů dojde k výraznému zmenšení 
velikosti a rozlohy populací zvláště chráněných druhů rostlin a přírodních stanovišť, které 
se ovšem za pomoci navrhovaných opatření mohou opět postupně regenerovat. A to jak 
z tzv. jádrových ploch (v dokumentaci uváděné též jako jádrové lokality), které budou 
ušetřeny negativních zásahů, tak z blízkého okolí. V blízkém okolí se v současné době totiž 
nacházejí obdobné biotopy s významnými rostlinnými druhy, které jsou v různé míře 
degradované křovinami či příliš vysokým podílem konkurenčně silných, pokryvných druhů. 
Následná péče o tyto degradované plochy zvýší potenciál šíření žádoucích druhů, a to 
zvláště za současného transferu nejvýznamnějších rostlin ze sanovaných ploch či výsevu 
semen těchto druhů.  

D) Dokumentace se pokusila 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 v zásadě vertikálních stanovišť převedené do půdorysu. 
Z poměru rozloh jednotlivých lokalit, zjištěných při geodetickém průzkumu (3D), a rozloh 
odpovídajících lokalit, převzatých z mapování biotopů (2D) došla k průměrnému 
koeficientu 1,83. Při výpočtu koeficientu nebyl zohledněn vertikální rozměr (relativní 
výška) skalních stěn (svahů). Předpokládáme, že čím vyšší je skalní stěna, tím vyšší je 
rozdíl mezi skutečnou plochou a zákresem do „půdorysné“ mapy (tím vyšší je koeficient). 
Nelze tedy jednoduše aplikovat tento průměrný koeficient na lokality s nižším rozdílem 
nadmořské výšky horního a dolního okraje. Tento průměrný koeficient byl použit následně 
na všechny ostatní plochy s výskytem předmětných stanovišť v EVL Karlštejn-Koda. 
Přitom byl zanedbán podstatný fakt, že skalní svahy Tetínských i Vanovických skal 
ovlivněné záměrem patří mezi nejvyšší svahy v EVL Karlštejn-Koda, výrazně vyšší (a tím 
pádem o větší skutečné rozloze než vyplývá z mapování biotopů) než mnoho jiných výskytů 
těchto stanovišť v této EVL. Navíc se přírodní stanoviště 6190 (konkrétně biotop T3.1) 
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vyskytuje mimo předmětný v mnohem větší míře svazích orientovaných k jihu (respektive 
jihozápadu či jihovýchodu). Zde působí výrazně vyšší oslunění než na zastíněných, 
převážně severních svazích zasažených sanačními pracemi v rámci záměru. A právě vyšší 
oslunění umožňuje výskyt biotopu T3.1 i na svazích s podstatně nižším sklonem než jsou ty 
ovlivněné záměrem vůči celkové ploše v EVL (a to především stanoviště 6190). I přes tento 
nedostatek lze doufat, že negativní působení záměru bude dostatečně utlumeno opatřeními 
k vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu.  

E) Dokumentace vyhodnotila vliv sanace skalních svahů na významné druhů živočichů. 

F) Dokumentace vyjasnila, že dosavadní přístup do jeskyň, které budou překryty betonovou 
monolitickou deskou, bude zajištěn. Oceňujeme, že byly zpřesněny informace i s použitím 
georadaru. 

G) Z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz (chráněný dle úst. § 12 odst. 2 zákona) budou 
mít podle Agentury negativní vliv na hodnoty krajinného rázu úpravy u SO 14-38-01 Most 
v ev. km 36,114 (kapitola D.I.7). Jedná se o odstranění stávajícího historického mostního 
objektu s kamennou klenbou a kamennými opěrami. Mostní objekt je většího měřítka, 
umístěný v pohledově exponované lokalitě – tvoří dominantní stavební prvek, podílející se 
na charakteru dotčeného krajinného prostoru. Stávající kamenný zděný most s klenutým 
mostním otvorem je – díky použitým přírodním stavebním materiálům – do značné míry 
začleněn do přírodního rámce. Projev tohoto mostního objektu v krajinné scéně je 
harmonický – vyjadřuje soulad mezi činností člověka a jeho přírodním prostředím, je 
estetickou hodnotou krajinného rázu a součástí jeho kulturní a historické charakteristiky. 

Tato skutečnost není v dokumentaci EIA zohledněna.  

Agentura požaduje, aby stávající historický mostní zůstal zachován a došlo pouze k jeho 
sanaci, nebo aby nový mostní objekt svým výrazem (použitými materiály – kamenným 
obkladem) výraz historického mostu imitoval.  

H) Nesouhlasíme s navrhovanými protihlukovými stěnami, uvedenými v alternativním 
řešení v hlukové studii.  

I) Závěrem zdůrazňujeme podmínky, které by měl záměr dodržet: 

- 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 tratí Karlštejn (včetně) – Beroun 
(mimo), posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz“ (kterou vypracoval Ing. 
arch. Ivan Vorel – ATELIER V v červenci 2019). 

- Rekonstrukce propustků pod tratí nesmí vést ke snížení jejich světlosti a zmenšení jejich 
migračního potencionálu pro živočichy, k němuž by došlo např. zatrubněním obdélného 
rámového propustku.  

- Řešení rekonstrukce propustků bude vycházet ze zásady zachování původních kamenných 
oblouků u pohledově exponovaných portálů větších objektů. 

- 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.  

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, 
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výsadba, zatravnění, odstranění jiných bariér či kolize s automobilovou dopravou atp.), 
které umožní volný pohyb živočichů krajinou.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A) Požadavek SCHKO Český kras vychází z provedeného posouzení vlivu 
navrhovaného záměru na krajinný ráz (ATELIER V, Vorel I., červenec 2019), které je 
přílohou dokumentace EIA. Jak z jeho závěrů vyplývá, je navrhovaný záměr optimalizace trati 
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. Do návrhu stanoviska budou doplněny následující podmínky, které 
přispějí k omezení a eliminaci vlivu záměru na krajinný ráz. 

• Zajištění skalních svahů bude pro snížení vizuálního projevu technických 
opatření provedeno následovně: 
a) Ocelové konstrukce dynamických bariér a těžkého ochranného plotu budou 

opatřeny nátěrem matné šedohnědé (RAL 7013) nebo šedé (RAL 7012) barvy. 
Pletivové výplně budou provedeny buď v jednom z uvedených odstínů, nebo 
budou v černém či šedém barevném provedení.  

b) Pletivo bude provedeno buď v odstínu RAL 7013 nebo RAL 7012 nebo bude 
v černém barevném provedení.  

c) Georohože budou svým barevným řešením přizpůsobeny barvě skalního a 
půdního podkladu.  

Ad B) Jedná se o konstatování splnění dřívějších požadavků, vzhledem k obsahu 
ponecháno bez komentáře. 

Ad C) Jedná se o konstatování splnění dřívějších požadavků, posudek přejímá 
podmínky navržené v kapitole D.IV. dokumentace a některé i doplňuje a zpřesňuje do návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad. 

Ad D) Je zřejmé, že výpočet plochy poškozených přírodních stanovišť je orientační 
a uvádět jej s přesností na dvě desetinná místa je trochu zavádějící. Spočtený průměrný 
koeficient však není v souhrnu vztahován k jednotlivým skalám, ale ke všem záměrem 
ovlivněným lokalitám. Využití průměrného koeficientu se z tohoto hlediska jeví v pořádku. Lze 
souhlasit s připomínkou SCHKO Český kras, že výpočet procentuálního poškození stanovišť 
neoplývá přílišnou přesností. Zde je však nutno vzít v potaz, že autor se snažil pomocí vlastní 
metody napravit nedostatky způsobené platnou metodikou mapování biotopů. Výpočet rozlohy 
konkrétních biotopů na nepřístupných skalních svazích bude vždy pouze orientační, odvíjející 
se nejen od uváděné výšky skal, ale také mozaikovitého výskytu biotopů. Je pravdou, že 
podrobný průzkum všech skal v rámci EVL by přinesl přesnější výsledky. Za podstatnější však 
lze považovat navržená opatření, jež budou omezovat negativní vlivy a umožní opětovné 
navýšení rozlohy obou zmíněných stanovišť.  

Ad E, F) Jedná se o konstatování splnění dřívějších požadavků, vzhledem k obsahu 
ponecháno bez komentáře. 

Ad G) Požadavek SCHKO Český kras vychází z provedeného posouzení vlivu 
navrhovaného záměru na krajinný ráz (ATELIER V, Vorel I., červenec 2019), které je 
přílohou dokumentace EIA. Jak z jeho závěrů vyplývá, je navrhovaný záměr optimalizace trati 
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 
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jej zcela eliminovat. V návrhu stanoviska bylo doplněno a podmínka upravena následovně, 
tak, aby přispěla i k omezení a eliminaci vlivu záměru na krajinný ráz. 

• Most v km 36,114 realizovat tak, aby stávající historický mostní zůstal 
zachován a došlo pouze k jeho sanaci, nebo aby nový mostní objekt svým 
výrazem (použitými materiály – kamenným obkladem) výraz historického 
mostu imitoval, v podmostí vytvořit kynetu pro průtok nebo realizovat 
vyvýšenou břehovou bermu. 

Ad H) Protihlukové stěny (PHS) jsou navrženy jako alternativa ke kolejovým 
absorbérům a individuálním protihlukovým opatřením. Z pohledu zpracovatele posudku je 
jednoznačně nutno upřednostnit variantu kolejových absorbérů a individuálních 
protihlukových opatření bez použití protihlukových stěn, teprve v případě, že by nebylo možné 
dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto opatření, mohou být v nezbytném 
rozsahu realizovány PHS. Do návrhu stanoviska bude doplněna následující podmínka: 

• Při řešení protihlukových opatření upřednostnit variantu kolejových 
absorbérů a individuálních protihlukových opatření bez použití 
protihlukových stěn (PHS), teprve v případě, že by nebylo možné dodržet 
limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto opatření, mohou být 
v nezbytném rozsahu realizovány PHS 

Ad I) Požadavek na materiálové a barevné provedení opatření byly zahrnuty do 
podmínek návrhu stanoviska. Požadavek na rekonstrukci propustků je součástí dokumentace 
a projektové řešení bylo již upraveno dle požadavku správy CHKO Český kras. V návrhu 
stanoviska bylo doplněno a podmínka upravena následovně. 

• V případě realizace protihlukových stěn budou řešeny jako neprůhledné 
(alespoň s povrchovým obložením) pomocí přírodních materiálů – kámen, 
dřevo nebo jako zemní val, aby došlo k jejich vizuálnímu začlenění do 
okolního přírodního rámce. V případě transparentních PHS je nutné tyto 
stěny doplnit o vertikální pásy o šíři minimálně 2,5 cm a rozteči maximálně 12 
cm. 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. 

 

7. Vyjádření Povodí Vltavy, s. p.  

(č.j.: PVL-54242/2020/410) 

Podstata vyjádření: 

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 dokumentaci záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)“ následující připomínky: 

a) Do podmínek článku D.IV. bude doplněna pro fázi přípravy (projekčního řešení) 
následující podmínka: Zařízení staveniště a deponie stavebního materiálu budou 
situovány mimo stanovenou aktivní zónu záplavového území významného vodního 
toku Berounka. Projektová dokumentace bude obsahovat situaci s vyznačením 
umístění jednotlivých zařízení stavenišť. 
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b) Do podmínek článku D.IV. bude doplněna pro fázi výstavby následující podmínka: 
Při prováděných opravách povrchů železničních mostů a lávek přes koryta vodních 
toků nebo v jejich blízkosti, bude zabráněno vnosům znečišťujících látek, 
obsahujících polychlorované bifenyly (PCB) a těžké kovy, pocházející ze starých 
nátěrů do vodních toků, podzemních vod, kanalizace a půdy. Před odstraněním 
starých nátěrů konstrukcí železničních mostů bude prověřeno, zda staré nátěry 
obsahují tyto látky. 

Dokumentace pro stavební řízení bude Povodí Vltavy, státní podnik, předložena k vyjádření. 
Bude respektovat a zohledňovat skutečnost, že záměr je situován v záplavovém území a 
v oblasti s významným povodňovým rizikem. Dále bude 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), havarijní plán po dobu 
výstavby a upřesnění odbočky Lom, která bude zakreslena do přehledné situace záměru. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Podmínka z vyjádření uvedená pod písmenem a) byla upravena a doplněny do návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad v následujícím znění: 

• Zařízení staveniště a deponie stavebního materiálu budou situovány mimo 
stanovenou aktivní zónu záplavového území významného vodního toku 
Berounka. Projektová dokumentace bude obsahovat situaci s vyznačením 
umístění jednotlivých zařízení stavenišť. 

Podmínka z vyjádření uvedená pod písmenem b), která se týká provádění oprav 
povrchů (odstraňování starých nátěrů) železničních mostů a lávek přes koryta vodních toků 
nebyla ze strany zpracovatele akceptována z důvodu, že posuzovaný úsek Optimalizace trati 
Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) tyto práce nezahrnuje. V úseku jsou pouze kamenné mosty 
a propustky. 

 

8. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru druhové ochrany a 
implementace mezinárodních závazků 

Podstata vyjádření: 

Bez připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

9. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a 
krajiny  

Podstata vyjádření: 

z hlediska působnosti odboru 610 v obecné ochraně přírody a krajiny podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve smyslu ustanovení § 79 odst. 3 písm. a) a s) 
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tohoto zákona stanovujícího působnost MŽP k vymezování a hodnocení nadregionálního 
systému ekologické stability uplatňuji následující vyjádření: 

V části C dokumentace EIA záměru („Dokumentace“), která shrnuje údaje o stavu životního 
prostřední, jsou v dotčeném území identifikovány (v kapitole C.I.5, str. 87, resp. v závěrech 
hodnocení na str. 263) prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) nadregionální 
úrovně vymezené v území, a to nadregionální biocentrum (NRBC) 22 Karlštejn – Koda a 
vodní nadregionální biokoridor (NRBK) K56. 

V dokumentaci chybí informace o tom, že pro NRBK K56 spojující NRBC 22 Karlštejn – 
Koda s NRBK K 59 je v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje vedle koridoru pro 
vodní větev („osu“) vymezen ještě koridor pro mezofilní biotu (tzv. osa mezofilní hájová dle 
ÚTP); právě funkce tohoto biokoridoru by mohla být předmětnou stavbou dotčena 
významněji, než funkce biokoridoru vodního. 

V dokumentaci je chybně uvedeno, že NRBC K 22 Karlštejn – Koda se rozkládá na levém 
břehu Berounky; NRBC K 22 je vymezeno na obou březích Berounky (na pravém břehu je 
mezi Srbskem a Tetínem vymezena část „Koda“). Obě části biocentra jsou prostorově a 
v určité míře i funkčně propojeny v relativně úzkém prostoru podél hranice mezi k. ú. Srbsko 
u Karlštejna a k. ú.. Tetín u Berouna, resp. k. ú. Korno v blízkosti napojení NRBK K56 pro 
mezofilní větev bioty, kudy současně vede železniční koridor, v němž je připravována 
předmětná stavba.  

V textu kapitoly C.I 5 (a následně v závěrech hodnocení na str. 263) je chybně citována tzv. 
„ochranná zóna nadregionálních biokoridorů“, která je zobrazena v grafické části odůvodnění 
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 

Obrázek č. 27 nezobrazuje nadregionální ÚSES dle ZUR Středočeského kraje, jak je uvedeno 
v popisku. Vymezení NR ÚSES v závazné části ZÚR Středočeského kraje je zveřejněno 
Krajským úřadem Středočeského kraje odkazem na grafickou část ZÚR (viz http://..... 
Obrázek s největší pravděpodobností zobrazuje podklad, na jehož základě je ÚSES v ZÚR 
vymezen k upřesnění v územních plánech obcí. 

Pro vyhodnocení dopadů stavby na vymezený ÚSES doporučujeme využít vedle územně 
plánovací dokumentace kraje (ZÚR) také územně plánovací dokumentaci dotčených obcí, 
v nichž má být ÚSES dle ZÚR jako nadřazené územně plánovací dokumentace zpřesněn 
v podrobnějším měřítku. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k tomu, že práce proběhnou převážně v trase stávajícího tělesa trati nemají 
skutečnosti namítané ve vyjádření zásadní vliv na provedená hodnocení a závěry 
dokumentace. 

 

10. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší 

Podstata vyjádření: 

Odbor ochrany ovzduší se k tomuto záměru vyjadřoval již v rámci zjišťovacího řízení (viz 
spolupráce k dokumentu ev. č. ENV/2019/VS/13962 ze dne 28. 8. 2019). Zde jsme 
konstatovali, že je nutné realizovat v nejvyšší možné míře technická a kompenzační opatření, 
která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže v porovnání s výchozím 
stavem. 
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V rámci dokumentace byla tato opatření promítnuta do kapitoly D.IV., což považujeme za 
dostatečné. Za předpokladu důsledného plnění navrhovaných opatření k eliminaci 
znečišťování ovzduší v období realizace záměru a respektování legislativních požadavků na 
ochranu ovzduší považujeme záměr za akceptovatelný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

11. Vyjádření národního památkového ústavu 

Podstata vyjádření: 

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 NKP. 
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 posuzované dokumentaci připomínky. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

 

Posuzovaný záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ je řešen 
především z důvodu, že stávající technický stav železničního spodku a svršku, mostů a 
stávající technologická zařízení neumožňují dosáhnout zadaných parametrů, které jsou pro 
tuto trať požadovány. 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. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly u posuzovaného řešení 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) prokázány významné vlivy na složky 
životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít při respektování 
navržených podmínek a opatření významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou 
situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, hmotný majetek a kulturní 
památky. Rovněž vlivy na faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, spojené se záměrem 
budou technickými a organizačními opatřeními minimalizovány. 

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
stanoviska pro příslušný úřad je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní 
prostředí akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek (řada z nich je uvedena i v posuzované 
dokumentaci), které jsou obsaženy v podmínkách návrhu závazného stanoviska Ministerstva 
životního prostředí, je možné zajistit v maximální možné míře šetrnou realizaci a provoz 
oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního 
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. 

Jako preferovaná je vyhodnocena varianta bez protihlukových stěn. 

Z výše zmíněných důvodů doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné 
závazné stanovisko s realizací záměru. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
 

Ministerstvo životního prostředí  
 
 

 
 
  V Praze dne          2020 
  Č.j.:  

 
 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ 
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

I. POVINNÉ ÚDAJE 
 
1. Název záměru: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru: Posuzovaný záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – 

Beroun (mimo)“ je situován mezi obce Karlštejn a 
Beroun. Začátek úprav je v km 30,970 a konec úprav v km 
37,565, v místě výměnového styku výhybky č. 1 
železniční stanice Beroun. 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 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, připravena na 
dálkové řízení provozu. Nejvyšší traťová rychlost bude do 
zavedení ETCS 100 km/hod. 

 
3. Zařazení záměru dle př. č. 1: bod 44. Celostátní železniční dráhy. 
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4. Umístění záměru: kraj: Středočeský 
  obec: Karlštejn, Srbsko, Korno, Tetín 
  kat. území: Poučník, Srbsko u Karlštejna, Korno, Tetín u 

Berouna 
 
  
5. Obchodní firma oznamovatele: Správa železnic, státní organizace 
  Stavební správa západ 
   
6. IČ oznamovatele: 70994234 
 
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává 

 
S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 

k posouzení vlivů provedení záměru 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

na životní prostředí 
 

s následujícími podmínkami: 
 

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 

popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví 

 
A. Podmínky pro fázi přípravy záměru: 

1. V dalším stupni 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. Most v km 36,114 realizovat tak, aby stávající historický mostní zůstal zachován a 
došlo pouze k jeho sanaci, nebo aby nový mostní objekt svým výrazem (použitými 
materiály – kamenným obkladem) výraz historického mostu imitoval, v podmostí 
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.). 
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9. Zajištění skalních svahů bude pro snížení vizuálního projevu technických opatření 
provedeno následovně: 
a) Ocelové konstrukce dynamických bariér a těžkého ochranného plotu budou 

opatřeny nátěrem matné šedohnědé (RAL 7013) nebo šedé (RAL 7012) barvy. 
Pletivové výplně budou provedeny buď v jednom z uvedených odstínů, nebo budou 
v černém či šedém barevném provedení.  

b) Pletivo bude provedeno buď v odstínu RAL 7013 nebo RAL 7012 nebo bude 
v černém barevném provedení.  

c) Georohože budou svým barevným řešením přizpůsobeny barvě skalního a půdního 
podkladu.  

10. Při řešení protihlukových opatření upřednostnit variantu kolejových absorbérů a 
individuálních protihlukových opatření bez použití protihlukových stěn (PHS), teprve v 
případě, že by nebylo možné dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto 
opatření, mohou být v nezbytném rozsahu realizovány PHS. 

11. V případě realizace protihlukových stěn (PHS) budou řešeny jako neprůhledné (alespoň 
s povrchovým obložením) pomocí přírodních materiálů – kámen, dřevo nebo jako 
zemní val, aby došlo k jejich vizuálnímu začlenění do okolního přírodního rámce. V 
případě transparentních PHS je nutné tyto stěny doplnit o vertikální pásy o šíři 
minimálně 2,5 cm a rozteči maximálně 12 cm. 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. 

12. 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). 

13. 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. 

14. 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. 

15. Případnou rekonstrukcí propustků a mostů nebude zmenšen jejich průtočný profil, 
nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů oproti stavu před výstavbou. 

B. Podmínky pro fázi výstavby 

16. 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 Karlštejn - 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. 

17. Při realizaci stavebních objektů, které zahrnují sanace skalních svahů, bude přítomný 
stálý biologický dozor, který bude pomocí horolezeckých technik kontrolovat 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

 

 

  - 46 -

dodržování podmínek a spolupracovat na stanovení ochrany zvláště chráněných druhů 
rostlin. 

18. Před realizací sanace skalních svahů proběhne místní šetření za účasti biologického 
dozoru, realizační firmy a zástupce správy CHKO Český kras, kde budou stanoveny 
konkrétní podmínky kotvení a pohybu pracovníků. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Na lokalitě 4 bude očištěna skalní stěna od volných kamenů a dalšího materiálu. Bez 
poškození zůstane většina drnů a travních porostů. 

22. 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. 

23. Vzhledem k umístění pevné zábrany na lokalitách 15 a 18 zvážit posun čištění skalní 
stěny až do vyšších partií. 

24. Začít sledovat vývoj populací zvláště chráněných druhů rostlin a vegetace v místech 
jejich překrytí ocelovou dvouzákrutovou sítí (lokalita 6) po dobu alespoň 15 let. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Při odstraňování dřevin nesmí být dřeviny štěpkovány a ukládány na místě. Zajištěn 
bude odvoz vytěžených dřevin. 

28. Vybrané vzrostlé dřeviny (topoly) ponechat na místě samovolnému rozpadu. 

29. Kácení dřevin provádět mimo vegetační období. Kácet lze od začátku listopadu do 
konce března. 

30. 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. 

31. Zemina z míst s výskytem invazních druhů rostlin nesmí být používána v rámci stavby a 
musí být odvezena na skládku. 

32. 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. 
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33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Minimalizovat použití TNV (těžká nákladní vozidla) pro stavebního materiálu 
(upřednostnit přepravu po železnici). 

37. V případě sucha skrápět plochy ZS a stavební plochy. 

38. Skrápět materiál určený k recyklaci ze zásobních nádrží sanačního stroje. 

39. Skrápět mezideponií materiálu určeného k přesunu. 

40. Pravidelné čistit komunikace určené k návozu a odvozu materiálu. 

41. Zaplachtovat korby nákladních vozidel odvážejících jemný materiál. 

42. V případě dlouhotrvajícího sucha a vyššího větru omezit stavební práce. 

43. V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních 
mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice. 

44. 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. 

45. Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy, 
když nejsou aktivně využívány. 

46. Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových 
podmínek. 

47. 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. 

48. Všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin. 
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49. Při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření u obytné zástavby a 
konkretizována protihluková opatření. 

50. Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností. 

51. Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s 
pohltivým povrchem, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží. (útlum cca 4 - 8 dB). 

52. Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. 
hladiny). 

53. Zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po 
menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny). 

54. Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny. 

55. Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a umožnit jim tak 
odpovídající úpravu režimu dne. 

56. 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. 

57. 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. 

58. Zařízení staveniště a deponie stavebního materiálu budou situovány mimo stanovenou 
aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Berounka. Projektová 
dokumentace bude obsahovat situaci s vyznačením umístění jednotlivých zařízení 
stavenišť. 

 
C. Podmínky pro fázi provozu záměru:  

 Podmínky se shodují s podmínkami pro monitorování a jsou uvedeny v následující 
části 9. stanoviska.  
 
 

D. Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty 
ochrany evropsky významné lokality 

Do této části návrhu závazného stanoviska jsou transformovány požadavky (zmírňující 
opatření), vyplývající z  posouzení předloženého naturového hodnocení pro posudek E.I.A. 
autorizovanou osobou (Příloha č. 2 posudku).  Prezentace opatření je řešena samostatně i přes 
určité dublování s některými podmínkami, vyplývajícími z jiných výstupů posudku ve vztahu 
k jiným problematikám hodnocení předkládaného záměru na životní prostředí/ochranu 
přírody a krajiny. 

59. 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. 
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60. 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. 

61. 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. 

62. 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. Opakovaně po několika letech 
provádět kontrolu, zda v nejhodnotnějších částech nedochází k akumulaci organického 
materiálu a příp. jej odstranit. 

63. 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. 

64. Zemní práce související s rekonstrukcí železničního spodku by v lokalitách jeskyní 
přítomných pod tratí z důvodu rušení hibernujících netopýrů neměly probíhat v období 
říjen-polovina dubna. 

65. V souvislosti se stavbou nebude zasahováno do přiléhajících lesních porostů. 

66. 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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. Na skalách zachovávat mikroreliéf, ponechávat prohlubně po odstranění nestabilních 
hornin apod. 

70. Všechny zásahy provádět pouze v nezbytných a odůvodněných případech. 
 
 
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, 

délka, sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů 

na životní prostředí 
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Biomonitoring 

• Sledovat vývoj populací zvláště chráněných druhů rostlin a vegetace v místech jejich 
překrytí ocelovou dvouzákrutovou sítí (lokalita 6) po dobu alespoň 15 let. 

• Sledovat výskyt nebezpečných invazních druhů podél trati a zajišťovat jejich včasnou 
likvidaci, zejména pokud se jedná o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) apod. po 
dobu alespoň 5 let. 

 

Monitoring hluku 

• Monitoring hluku je doporučeno realizovat: 
- 1x před zahájením výstavby (pro ověření stávajícího stavu), 
- 1 x v průběhu výstavby, 
- 1 x po zahájení provozu. 

• Monitoring hluku bude realizován v bodech kde proběhlo měření v rámci zpracované 
hlukové studie. 

• V případě, že by monitoring hluku prokázal jakékoliv negativní vlivy související 
s výstavbou či provozem stavby Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 
budou neprodleně navržena a realizována opatření k nápravě zjištěného stavu (např. 
dodatečná protihluková opatření). 

 
II. ODŮVODNĚNÍ 
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 

podmínek 

Optimalizace traťového úseku 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. Kumulace s jinými záměry mimo vlastní trasu záměru se 
nepředpokládá.  

K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo na MŽP dne 
30. 7. 2019 předloženo oznámení záměru Ing. Kateřinou Hladkou, PhD. držitelkou autorizace 
dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 10606/ENV/06; rozhodnutí o 
prodloužení autorizace č. j. 15711/ENV/15), v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu (SUDOP 
PRAHA a.s., Ing. Kateřina Hladká, PhD., červenec 2019). 

Zjišťovací řízení zahájeno dopisem MŽP dne 7. 8. 2019. Zjišťovací řízení ukončeno 
závěrem zjišťovacího řízení vydaným Ministerstvem životního prostředí dne 21. 10. 2019. V 
závěru zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že: Záměr „Optimalizace 
trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ naplňuje dikci bodu č. 44 (Celostátní železniční 
dráhy) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, a to jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) 
zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k 
zákonu, dospělo MŽP k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude 
posuzován podle zákona. 

Dne 15. 7. 2020 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí zpracovaná Ing. Kateřinou Hladkou, PhD. držitelkou autorizace dle § 19 zákona 
(osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 10606/ENV/06; rozhodnutí o prodloužení autorizace č. 
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j. 15711/ENV/15), v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu (SUDOP PRAHA a.s., Ing. Kateřina 
Hladká, PhD., červenec 2020) (dále jen „dokumentace“). Záměr je z pohledu vedení trasy 
posuzován v jedné variantě, z pohledu ochrany proti hluku je navrženo variantní řešení 
protihlukových opatření.  

V dokumentaci a v jejích přílohách bylo provedeno vyhodnocení vlivů záměru na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, které jsou hodnoceny ve všech 
aspektech, a to jak ve fázi přípravy, realizace, tak provozu záměru. Jako odborný podklad pro 
vypracování dokumentace záměru byla zpracována řada dílčích odborných studií zaměřených 
na detailní analýzu a hodnocení jednotlivých aspektů záměru na veřejné zdraví a životní 
prostředí. V rámci dokumentace byla zpracována Rozptylová studie (Ing. Blanka Novotná, 
červenec 2020), Hluková studie (Ing. Jana Šafratová, červenec 2020), Hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. (Mgr. 
Martina Fialová, Ph.D., červen 2020), Vyhodnocení z hlediska Směrnice o vodách  
(200/60/ES), článek 4, odst. 7 (Ing. Radmila Šmeráková, červenec 2020), Vyhodnocení 
stavby z hlediska globálních změn klimatu (Ing. Kateřina Hladká, PhD., červenec 2020), 
Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., 
červenec 2019), Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 (Mgr. Milan 
Bussinow, Ph.D., červen 2020), Protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví - Hodnocení 
zdravotních rizik (Ing. Jitka Růžičková, červen 2020). Součástí dokumentace jsou rovněž 
grafické přílohy (situace faktorů životního prostředí, zákres návrhu sanací apod.). 

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly v dokumentaci vyhodnoceny jako 
přijatelné. Důsledky realizace záměru jsou v mezích platných norem a předpisů a není 
očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí. Žádný 
ze specifických vlivů není natolik významný, aby vylučoval realizaci záměru. Ze závěrů výše 
uvedeného hodnocení zdravotních rizik, hlukové studie a rozptylové studie vyplývá, že vliv 
předmětného záměru významně neovlivní současnou situaci a nebude zdrojem zdravotních 
rizik pro obyvatele dotčené provozem železniční trati.  

Z hlediska vlivů na ovzduší lze na základě provedených hodnocení předmětný záměr 
označit za možný. Po dokončení stavby nebude okolí zatěžováno žádnými novými zdroji 
emisí. Realizace stavby může pouze krátkodobě zvýšit hodnoty maximálních koncentrací 
PM10, nebude však pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných 
znečišťujících látek. Z hlediska hluku lze konstatovat, že po realizaci navržených 
protihlukových opatření dojde jednoznačně ke zlepšení stávajícího stavu v okolí trati, kde 
jsou dnes překročeny hygienické limity a opatření tak pomohou k dodržení limitů v denní i 
noční době. Záměr tak lze z hlediska akustické zátěže považovat za akceptovatelný.  

Vzhledem k umístění stavby a jejímu charakteru může dojít pouze k lokálnímu 
ovlivnění zemědělského půdního fondu. Jedná se o záměr akceptovatelný středně velký a 
středně významný. Z hlediska vlivu na pozemky určené k funkci lesa lze záměr označit za 
akceptovatelný, malý a nevýznamný. S posuzovaným záměrem není spojen žádný vliv na 
přírodní zdroje. 

Záměr se nachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny CHKO 
Český kras, dotčené území je součástí lokality Natura 2000 zasahuje i do významných 
krajinných prvků (VKP). Vliv na faunu a floru bude zvýšený v období vlastní realizace 
stavby, po ukončení stavební činnosti lze očekávat opětovné šíření zjištěných druhů. Vlivem 
zvýšení traťové rychlosti dojde i ke zvýšení rizika střetů živočichů s vlakovými soupravami. 
Migrace větších savců je v území však výjimečná a pro drobné obratlovce (obojživelníky, 
plazy) zůstane migrační prostupnost zachována nebo zlepšena (parametry mostků, propustků). 
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Záměr je ve vztahu k EVL Karlštejn – Koda hodnocen jako realizovatelný s mírným 
negativním vlivem na předměty ochrany EVL. Z hlediska vlivu na krajinu je záměr hodnocen 
jako únosný, přičemž v některých lokalitách představuje dílčí silný zásah do znaků a hodnot 
krajinného rázu. V rámci sanace skalních svahů dojde i k zásahu kulturní památky Areál 
hradiště Tetín a Areál jeskyní pod Tetínem. Záměr však zásadním způsobem neohrozí 
kulturní hodnoty dotčených území. Kulturní památky nebudou realizací a provozem záměru 
ovlivněny. 

Z provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví uvedeného v dokumentaci vyplývá, že vlivy záměru nebudou představovat významné 
negativní ovlivnění životního prostředí a záměr bude z hlediska posuzovaných vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví přijatelný. 

MŽP rozeslalo dopisem ze dne 29. 7. 2020 dokumentaci dotčeným územním 
samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným orgánům (dále jen „DO“) ke 
zveřejnění a k vyjádření. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předložené 
dokumentaci, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední 
desce dotčeného kraje. Informace o dokumentaci byla na úřední desce Středočeského kraje 
zveřejněna dne ……………… 2020. Lhůta pro zasílání písemných vyjádření k dokumentaci 
tak uplynula dne ………………… 2020. K dokumentaci bylo příslušnému úřadu v zákonné 
lhůtě doručeno celkem 11 vyjádření z toho 2 vyjádření DÚSC (Středočeský kraj, Městys 
Karlštejn), 6 vyjádření DO (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Česká inspekce životního 
prostředí, Oblastní inspektorát Praha, AOPK ČR, správa CHKO Český kras, Povodí Vltavy, 
s.p., Národní památkový ústav) a 3 vyjádření odborů MŽP (odbor ochrany ovzduší, odbor 
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků a odbor obecné ochrany přírody a 
krajiny). Žádné vyjádření neobsahovalo nesouhlas se záměrem. Obdržená vyjádření 
obsahovala v různé míře upozornění na platné právní předpisy a upřesnění či formulaci 
podmínek, které je třeba dodržet v případě realizace záměru. Veškerá obdržená vyjádření k 
dokumentaci, která byla MŽP zaslána v zákonné lhůtě, jsou vypořádána v části V. posudku o 
vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“). Všechny relevantní požadavky 
vyplývající z vyjádření k dokumentaci byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
převzaty do návrhu závazného stanoviska a jsou do tohoto závazného stanoviska 
zapracovány. Žádné vyjádření nebylo obdrženo po lhůtě. Dopisem ze dne 14. 9. 2020 MŽP 
pověřilo zpracováním posudku Ing. Radka Přílepka, držitele autorizace dle § 19 zákona 
(rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 31547/5291/OPVŽP/02, rozhodnutí o prodloužení 
autorizace č. j. 15886/ENV/16). V souladu s § 9 odst. 3 zákona MŽP stanovilo zpracovateli 
posudku pro zpracování a předložení posudku lhůtu 60 dní od převzetí dokumentace včetně 
všech podkladů. Dne 16. 9. 2020 byly zpracovateli posudku doručeny všechny podklady 
potřebné ke zpracování posudku. Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se 
vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebylo doručeno žádné odůvodněné nesouhlasné 
vyjádření veřejnosti, nekonalo. Dne 16. 11. 2020 byl na MŽP předložen posudek zpracovaný 
Ing. Radkem Přílepkem v souladu s přílohou č. 5 k zákonu. Zpracovatel posudku s ohledem 
na údaje obsažené v dokumentaci, obdržených vyjádření k dokumentaci, ověření vstupních 
parametrů a údajů uvedených v dokumentaci a Posouzení dokumentace EIA podle § 45i 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 (RNDr. Adam 
Véle, Ph.D., říjen 2020) dospěl k závěru, že navržené řešení záměru umožňuje zajištění 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví v míře požadované příslušnými předpisy. 
Zpracovatel posudku tedy navrhl vydat souhlasné závazné stanovisko s celkem 70 závaznými 
podmínkami za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

 

 

  - 53 -

vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a za účelem monitorování a rozboru vlivů 
záměru na životní prostředí. 

Částka za zpracovaný posudek ve smyslu § 18 odst. 3 zákona byla oznamovatelem 
uhrazena dne …………… 2020. Z výsledků hodnocení a autorizovaných studií předložených 
v rámci dokumentace vyplývá, že negativní vlivy, které by mohly vzniknout v průběhu 
realizace záměru (vlivy na veřejné zdraví, hlukovou situaci, kvalitu ovzduší atp.) jsou v 
potřebném rozsahu eliminovány a při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska 
budou tyto vlivy akceptovatelné. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví nebude realizace záměru 
představovat významné riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí. 
Rovněž vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly v dokumentaci a jejich přílohách 
dostatečně vyhodnoceny a vliv záměru označen za akceptovatelný. S tímto hodnocením se 
ztotožnil rovněž zpracovatel posudku a po vyhodnocení dokumentace, na základě obdržených 
vyjádření, doporučuje záměr při respektování podmínek uvedených v návrhu souhlasného 
závazného stanoviska realizovat. Podrobnější popis vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví je předmětem následující části tohoto závazného stanoviska 
(Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
z hlediska jejich velikosti a významnosti). Na základě výše uvedeného, dokumentace, 
vyjádření k ní podaných a posudku se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k 
závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy a že předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného 
stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko. 

 

Odůvodnění stanovených podmínek: 

V posudku je v návrhu stanoviska uvedeno celkem 58 podmínek pro fázi přípravy, 
realizace záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních 
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a 12 opatření k vyloučení či minimalizaci 
možných negativních vlivů na předměty ochrany evropsky významné lokality Karlštejn – 
Koda. Další podmínky rovněž stanovují povinnost monitorování a rozboru vlivů záměru na 
životní prostředí. Do podmínek navržených v posudku ani do podmínek tohoto závazného 
stanoviska nebyly zahrnuty podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti 
stanovené právními předpisy, nebo ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru 
záměru. Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a z 
charakteristik životního prostředí, do kterého je umístěn. V podmínkách je kladen důraz na 
přípravu záměru a jeho vlastní realizaci a minimalizaci vlivů na EVL Karlštejn - Koda. 

Na základě všech realizovaných hodnocení je možné konstatovat, že navrhovaná 
realizace záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ je z hlediska vlivů 
záměru na životní prostředí přijatelná za podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku. 

Odůvodnění podmínky č. 1 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka zajišťuje zjištění případné kontaminace železničního spodku. 

Odůvodnění podmínek č. 2 - 5 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, předjednaných se správou CHKO Český kras, podmínky zajišťují 
migrační prostupnost pro drobné živočichy. 

Odůvodnění podmínky č. 6 - Jde o upravenou podmínku, která vyplývá z oprávněného 
požadavku správy CHKO Český kras a zajišťuje migrační prostupnost objektu pro drobné 
živočichy a zároveň snižuje ovlivnění krajinného rázu realizací záměru. 
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Odůvodnění podmínek č. 7 a 8 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, předjednaných se správou CHKO Český kras, podmínky zajišťují 
migrační prostupnost pro drobné živočichy. 

Odůvodnění podmínky č. 9 – Nově navržená podmínka v souladu s požadavkem 
správy CHKO Český kras, jedná se o upřesnění materiálu pro zajišťování skalních stěn tak, 
aby se maximálně snížilo ovlivnění krajinného rázu realizací záměru. 

Odůvodnění podmínky č. 10 a 11 - Základ podmínek je převzat z návrhů 
Dokumentace EIA s tím, že posudek jednoznačně upřednostňuje protihluková opatření bez 
použití protihlukových stěn (PHS), ale pro případy, kdy by nešlo jinak naplnit splnění limitů 
hluku u chráněných objektů dává jasné podmínky pro případnou realizaci PHS např. 
v souladu požadavky na ochranu krajinného rázu, migrační prostupnost apod. 

Odůvodnění podmínek č. 12 - 15 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, podmínky mají za cíl zachovat odtokové poměry v území, minimalizují 
tak vlivy na povrchové a podzemní vody. 

Odůvodnění podmínek č. 16 a 17 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, podmínky mají za cíl zajistit kvalitní biologický dozor v průběhu stavby. 

Odůvodnění podmínky č. 18 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit zpřesnění účinných opatření s ohledem na ochranu zvláště 
chráněných druhů. 

Odůvodnění podmínky č. 19 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit opatření, která budou příznivě ovlivňovat i další druhy, které 
se zde zároveň vyskytují. 

Odůvodnění podmínek č. 20 a 21 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, jedná se o preventivní opatření a jednoznačnou specifikaci způsobu 
očištění skalní stěny v lokalitě 4. 

Odůvodnění podmínky č. 22 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl stanovit požadavky a opatření, které byly konzultovány a 
odsouhlaseny se zástupci správy CHKO Český kras a následně zapracovány do projektové 
dokumentace. 

Odůvodnění podmínky č. 23 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit další zvýšení ochrany cílových ZCHD, i bez jeho realizace 
budou populace ZCHD na lokální úrovni zachovány. 

Odůvodnění podmínky č. 24 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit monitoring vývoje vegetace po realizaci sanačního opatření.  

Odůvodnění podmínek č. 25 a 26 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, jedná se o doplňující opatření pro podporu cílových druhů. 

Odůvodnění podmínky č. 27 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit opatření k minimalizaci negativního ovlivnění vegetace a 
ruderálních druhů rostlin. 

Odůvodnění podmínky č. 28 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit opatření, které podporuje diverzitu organismů vázaných na 
staré, rozpadající se dřevo, vč. sapoxylofágního hmyzu. 
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Odůvodnění podmínky č. 29 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit opatření vycházející z doporučených limitů kácení dřevin, 
zejména s ohledem na ochranu hnízdících ptáků. 

Odůvodnění podmínky č. 30 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajistit opatření, které minimalizuje riziko znečištění půdního i 
vodního prostředí, omezení zákalu vody. Jedná se o preventivní opatření. 

Odůvodnění podmínek č. 31 a 32 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, podmínky májí za cíl minimalizovat riziko šíření invazních druhů rostlin. 

Odůvodnění podmínky č. 33 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl posílit populace ZCHD a umožnit rozvoj vybrané vegetace v území. 

Odůvodnění podmínky č. 34 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl posílit populace ZCHD a umožnit rozvoj vybrané vegetace v území 
ve spolupráci se správou CHKO Český kras. 

Odůvodnění podmínky č. 35 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl minimalizovat vliv na obojživelníky. 

Odůvodnění podmínek č. 36 - 47 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, podmínky májí za cíl minimalizovat vlivy znečišťování ovzduší. 

Odůvodnění podmínek č. 48 - 55 - Jde o potvrzení podmínek navrhovaných 
Dokumentací EIA, podmínky májí za cíl zajistit dodržení hygienických limitů hluku během 
výstavby dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době. 

Odůvodnění podmínky č. 56 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má zajistit ochranu stávajících studní podél trati. 

Odůvodnění podmínky č. 57 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má minimalizovat vlivy na povrchové a podzemní vody. 

Odůvodnění podmínek č. 58 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, která byla upravena na základě dodatečných podmínek Povodí Vltavy, s. p má za cíl 
zajistit ochranu vod a minimalizovat vlivy na povrchové a podzemní vody. 

Odůvodnění podmínky č. 59 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má minimalizovat rizika poškození předmětů ochrany EVL v okolí trati. 

Odůvodnění podmínky č. 60 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl ochranu předmětu ochrany rostoucího v lokalitě záměru. 

Odůvodnění podmínky č. 61 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl ochranu nejcennějších částí stanovišť (předmětu ochrany EVL). 

Odůvodnění podmínky č. 62 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, která byla upravena v rámci zpracovaní posudku z důvodu snížení negativního vlivu 
instalace ochranných sítí a zabránění akumulaci organického materiálu v nejhodnotnějších 
částech. 

Odůvodnění podmínky č. 63 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl ochranu stanoviště a druhů, jež jsou předmětem ochrany dotčené 
EVL. 

Odůvodnění podmínky č. 64 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, která byla upravena v rámci zpracovaní posudku z důvodu ochrany netopýrů – předmětů 
ochrany EVL. 
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Odůvodnění podmínky č. 65 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl ochranu stanovišť v okolí záměru. 

Odůvodnění podmínky č. 66 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl ochranu živočichů včetně předmětů ochrany EVL. 

Odůvodnění podmínky č. 67 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl zajištění odborného biologického dozoru bude kontrolovat 
dodržování podmínek pro realizaci stavby, konzultovat detaily záměru s pracovníky AOPK 
ČR, bude schopen řešit nečekané situace apod.. 

Odůvodnění podmínky č. 68 - Jde o potvrzení podmínky navrhované Dokumentací 
EIA, podmínka má za cíl ochranu předmětů EVL v situacích neplánovaných v rámci tvorby 
projektu. 

Odůvodnění podmínky č. 69 - Jde o nově navrženou podmínku v rámci zpracovaní 
posudku z důvodu ochrany ekotopu nezbytného pro obnovu populací zájmových druhů. 

Odůvodnění podmínky č. 70 - Jde o nově navrženou podmínku v rámci zpracovaní 
posudku z důvodu zabránění zbytečnému (nikoli nezbytnému ve vztahu k účelu záměru) 
poškozování stanovišť. 

 
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaný záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ je řešen 
především z důvodu, že stávající technický stav železničního spodku a svršku, mostů a 
stávající technologická zařízení neumožňují dosáhnout zadaných parametrů, které jsou pro 
tuto trať požadovány. 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. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly u posuzovaného řešení 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) prokázány významné vlivy na složky 
životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít při respektování 
navržených podmínek a opatření významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou 
situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, hmotný majetek a kulturní 
památky. Rovněž vlivy na faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, spojené se záměrem 
budou technickými a organizačními opatřeními minimalizovány. 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:  
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví vychází ze závěrů Protokolu 

posouzení vlivů na veřejné zdraví - Hodnocení zdravotních rizik (Ing. Jitka Růžičková, červen 
2020), který je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. Jako 
podklad pro hodnocení byly využity zejména Rozptylová studie (Ing. Blanka Novotná, 
červenec 2020) a Hluková studie (Ing. Jana Šafratová, červenec 2020). 

V rámci rozptylové studie byl hodnocen vliv posuzovaného záměru v období 
výstavby, protože v rámci provozu záměr vzhledem k elektrické trakci negeneruje emise. 
V rozptylové studii je hodnocen imisní příspěvek PM10, PM2,5, benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2 
a NOX, které jsou emitovány v období výstavby a realizace záměru. Změny imisní zátěže jsou 
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v období výstavby akceptovatelné a výstavba i vzhledem k omezené době nebude 
představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatele. 

Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací 
záměru 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. 

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje. Příslušná opatření jsou 
zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska. 

Vlivy na ovzduší a klima: 
Hodnocení vlivů na ovzduší bylo podrobně provedeno v autorizované Rozptylové 

studii (Ing. Blanka Novotná, červenec 2020), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky 
jsou shrnuty v dokumentaci. V rámci předkládané rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k 
imisní zátěži následujících znečišťujících látek: PM10, PM2,5, benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2 a 
NOX ve fázi výstavby záměru. Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že 
s výjimkou maximálních denních koncentrací PM10 nebude mít plánovaná výstavba za 
následek ovlivnění imisní situace. Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení 
ročních imisních limitů sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení 
stávající situace v dané lokalitě. 

Z hlediska vlivů na ovzduší a klima převažují vlivy přímé, ve fázi výstavby 
krátkodobé, ve fázi provozu bez vlivu, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 
elektrifikovanou trať.  

Z hlediska vlivu záměru na klimatický systém lze konstatovat, že záměr Optimalizace 
trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) nebude představovat významné riziko a je 
akceptovatelný.  

Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje a konstatuje, že lze záměr 
z hlediska vlivu na ovzduší akceptovat při splnění podmínek zahrnutých do podmínek tohoto 
závazného stanoviska. 

Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky: 
Hodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci vychází ze závěrů Hlukové studie (Ing. 

Jana Šafratová, červenec 2020), která je přílohou dokumentace a jejíž výsledky jsou shrnuty v 
dokumentaci. Tato hluková studie předkládá výsledky výpočtu výhledových ekvivalentních 
hladin hluku v přilehlé zástavbě k trati. Jedná se o výhledový stav po dokončení optimalizace 
tohoto traťového úseku počítaný na rychlosti zadané zadavatelem. Výpočet zohledňuje nové 
podmínky provozu na uvedené trati. Studie předkládá možnosti snížení nadměrných 
ekvivalentních hladin hluku. Jedná se o návrh kolejnicových absorbérů, individuálních 
protihlukových opatření a protihlukových stěn. 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. Na základě uvedených informací je možné 
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konstatovat, že ve výhledu lze předpokládat dodržení hygienických limitů pro vibrace. Na 
stavbě bude využit nový železniční svršek, pružnému upevnění kolejnic. 

Jedná se o vliv přímý, trvalý. Vzhledem k tomu, že protihluková opatření jsou 
navržena variantně, přiklonil se zpracovatel posudku k preferenci opatření bez použití 
protihlukových stěn, tedy realizaci kolejových absorbérů a individuálních protihlukových 
opatření. Pomocí protihlukových opatření dojde ke snížení nadměrných ekvivalentních hladin 
hluku (kolejnicové absorbéry, individuální protihluková opatření a případně protihlukové 
stěny).  

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 
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. 

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. 

Zpracovatel posudku hodnotí vlivy na vody z hlediska velikosti jako malé a z hlediska 
významnosti jako málo významné při splnění příslušných opatření, která jsou zahrnuta do 
podmínek tohoto závazného stanoviska. 

 

Vlivy na půdu  

Ve vztahu k půdám je možné označit vlivy jako přímé, trvalé, u trvalého záboru 
nevratné. 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. Z hlediska vlivu na půdu je navrhovaný záměr akceptovatelný. Zpracovatel 
posudku se s tímto hodnocením ztotožňuje. 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  
Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných ložiskových území a výhradních 

ložisek. Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje je navrhovaný záměr 
akceptovatelný. Zpracovatel posudku se s tímto hodnocením ztotožňuje. 
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Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) 
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. 

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. 

U nových mostních objektů nedojde ke zmenšování světlosti. U mostů přes trvalé 
vodní toky budou 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. Záměr je ve vztahu k EVL Karlštejn – Koda hodnocen jako 
realizovatelný s mírným negativním vlivem na předměty ochrany EVL.  

Vliv záměru na biologickou rozmanitost faunu a floru lze pokládat za únosný, lokálně 
dochází k významnějším zásahům, při sanaci skal nad tratí. Lokálně tak budou dotčeny i 
cenné přírodní biotopy, zůstanou však zachovány jádrové populace stěžejního výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin v těchto biotopech. Lze potvrdit, že záměr je řešen i s důrazem na 
zajištění migrační průchodnosti územím především pro drobné savce, tak i pro plazy, 
obojživelníky. Zpracovatel posudku se s tímto hodnocením ztotožňuje. 

Vlivy na krajinu 
Ve vztahu ke krajině a jejím ekologickým funkcím jsou vlivy záměru přímé, nevratné 

a trvalé. Z hlediska vlivu na krajinu je záměr hodnocen jako únosný, přičemž v některých 
lokalitách představuje dílčí silný zásah do znaků a hodnot krajinného rázu. Tento zásah lze 
vhodnými opatřeními 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. Zpracovatel posudku se s tímto hodnocením ztotožňuje. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Významný negativní vliv záměru Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo) na hmotný majetek lze vyloučit. Vliv záměru na hmotný majetek, kulturní památky a 
archeologické aspekty lze označit za přijatelný. Zpracovatel posudku se s tímto hodnocením 
ztotožňuje. 

 

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí 
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru, 

kterým je Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) na území Středočeského 
kraje. Vzhledem ke stádiu přípravy, velké míře rozpracovanosti projektu a mnoha jednání 
v rámci přípravy záměru, kdy především sanace skal byla podrobena mnoha připomínkám ze 
strany správy CHKO Český kras je možno konstatovat, že technické řešení záměru je pro 
potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

 

 

  - 60 -

a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní 
prostředí z hlediska výstavby, tak i vlastního provozu záměru. Navržené technické řešení na 
daném stupni přípravy záměru je v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou 
identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu 
s ochranou životního prostředí. 

Dokumentace v kapitole D.IV. uvádí řadu opatření, která byla převzata nebo upravena 
i do návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad. Společně s podmínkami navrženými 
v posudku, tak zaručí realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek 
životního prostředí. Za zásadní je třeba považovat rovněž opatření navržená pro sanaci skal. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových 
a podzemních vod. 

Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní 
řízení k povolení předmětného záměru. 

Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze 
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí 
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato 
opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků 
v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě. 

 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Trasa záměru je hodnocena invariantně vzhledem k tomu, že se jedná o optimalizaci 
stávající železniční trati, kdy nedochází ke změně v jejím vedení. Variantně je v dokumentaci 
EIA navrženo řešení protihlukových opatření. Prvním protihlukovým opatřením je návrh 
kolejnicových absorbérů umístěných na obě hlavní koleje. 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). 

Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že je 
jednoznačně nutno upřednostnit variantu kolejových absorbérů a individuálních 
protihlukových opatření bez použití protihlukových stěn, teprve v případě, že by nebylo 
možné dodržet limity hluku u chráněných objektů, pomocí těchto opatření, mohou být v 
nezbytném rozsahu realizovány PHS. 

 
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

V rámci zveřejnění dokumentace obdržel příslušný úřad Ministerstvo životního 
prostředí k dokumentaci záměru „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ 
celkem 11 vyjádření (vyjádření dotčených správních úřadů). 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo 
vzaty v úvahu při formulování tohoto závazného stanoviska. 
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6. Okruh dotčených územně samosprávných celků 

Středočeský kraj 
Obce: Karlštejn, Srbsko, Korno, Tetín 

 
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 
písm. g) zákona. 
 
 

 Mgr. Evžen Doležal 
 ředitel odboru posuzování vlivů na životní 

 prostředí a integrované prevence 
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Přílohy: 
Příloha č. 1: Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci)  
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Příloha č. 2: Posouzení naturového hodnocení dle § 45i platného znění 
zák.č. 114/1992 Sb. (RNDr. Adam Véle, Ph.D., říjen 2020)   

 

 

Posouzení dokumentace EIA podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 

Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 

 

 

 

OPTIMALIZACE TRATI KARLŠTEJN 

(MIMO) - BEROUN (MIMO) 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: 

RNDr. Adam Véle, Ph.D. 

 

říjen 2020 
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Posuzovaný 

záměr: 

 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) 

 

Místo stavby: 

 

Kraj: Středočeský 

 

 

Objednatel: 

 

Ing. Radek Přílepek 

 

 

Zpracovatel: 

 

RNDr. Adam Véle, Ph.D. 

Železný Brod 116 

468 22 Železný Brod 

 

tel: 737309406 

e-mail: adam.vele@e-ko.cz 

web: www.e-ko.cz 

IČ: 71829059 

osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Č.j.: 630/2912/05 

 

  

 

 

 

 

 

 

V Železném Brodě 24. 10. 2020                                                               Adam Véle
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1. ÚVOD 

1.1 Zadání  

Předkládané posouzení bylo vypracováno na objednávku zpracovatele posudku EIA 

Ing. Radka Přílepka. Jedná se o posouzení naturového hodnocení, jež je součástí 

stejnojmenné dokumentace (oznamovatelem Správa železnic, s.o.). Posuzované 

naturové hodnocení vzniklo na základě stanovisek dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992, v 

platném znění, AOPK ČR – SCHKO Český kras ze dne 21. 3. 2019 (č.j. 

SR/0556/SO/2019-2). Autorem hodnocení je Mgr. Milan Bussinow, Ph.D., 

autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění rozhodnutí Ministerstva životního prostředí  

č. j. 29539/ENV/09,998/630/09, prodlouženo dne 12.2.2014 rozhodnutím č.j. 

10420/ENV/14-589/630/14 a 14.3.2019 rozhodnutím č.j. MZP/2019/630/630). 

 

1.2 Cíl 

Cílem zpracování naturového posouzení v posudku je prověřit správnost naturového 

hodnocení, jakožto součásti dokumentace EIA. Jedná se zejména o posouzení úplnosti a 

správnosti v dokumentaci uvedených údajů a závěrů dokumentace, zda záměr má nebo 

nemá významný negativní vliv na předměty EVL Karlštejn-Koda. 

 

1.3 Postup vypracování hodnocení 

Posouzení bylo provedeno na základě studia dodaných podkladů a studia odborné 

literatury. Během zpracování posouzení nebyly provedeny žádné konzultace 

s odbornými osobami. Seznam prostudovaných podkladů a literatury je uveden 

v samostatné kapitole. Posouzení bylo vypracováno dle Metodiky hodnocení 

významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na ustanovení zákona 

č.114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o 

stanovištích 92/43/EHS.  Rozsah posouzení odpovídá vyhlášce č. 142/2018 Sb. o 

náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na EVL a PO a o náležitostech 

hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. 
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2. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

2.1 Základní údaje 

2.1.1 Název záměru 

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) 

 

2.2.2 Popis rozsahu záměru 

Charakter: Modernizace a novostavba – liniová stavba 

Kategorie dráhy: celostátní dráha, součástí globální sítě TEN-T 

Traťový úsek: Karlštejn – Beroun 

Trať dle JŘ: č. 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb 

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). 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. Z tohoto důvodu je navržena 

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. 

 

 

2.2.3 Umístění záměru 

Kraj: Středočeský 

Obec: Karlštejn, Srbsko, Korno, Tetín 

Katastrální území: Poučník, Srbsko u Karlštejna, Korno, Tetín u Berouna 
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3. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO 

3.1 Posouzení úplnosti a správnosti naturového hodnocení 

v dokumentaci EIA 

Posuzované naturové hodnocení je zpracováno jako samostatná studie, příloha č. 7 

dokumentace EIA. Členění textu zhruba odpovídá formálnímu návrhu hodnocení, který 

byl publikován v Metodice hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, obsažené informace splňují 

požadavky Vyhlášky č. 142/2012 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. Pro hodnocení vlivů autor 

využil vlastních rozsáhlých poznatků z terénních šetření (velmi kladně lze hodnotit 

využití dronů). Seznam použité literatury je uveden v kap. 3. 

 

3.1.1 Údaje o záměru 

Údaje o záměru jsou popsány v kapitole 1. Údaje o záměru a v kap. 4 a 5 Údaje o 

vstupech/výstupech záměru. 

 

Popis záměru je srozumitelný, obsahuje všechny informace důležité pro vyhodnocení 

vlivů. 

 

 

3.1.2 Údaje o dotčených EVL a PO 

Údaje o záměrem dotčených i nedotčených v okolí se vyskytujících EVL a PO jsou 

obsaženy v kapitole 6. Identifikace ovlivněných evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí. V kapitole jsou uvedeny i bližší informace o EVL Karlštejn – Koda, kterou 

autor uvádí jako jedinou potenciálně ovlivněnou. 

 

Vyhodnocení EVL Karlštejn – Koda jako jediné ovlivněné je vzhledem k liniovému 

charakteru záměru správné. 
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3.1.3 Údaje o dotčených předmětech ochrany 

V kap. 7 Identifikace předmětů ochrany EVL a PO, které budou pravděpodobně 

záměrem ovlivněny je uvedena informace o potenciálních vlivech záměru a 

charakteristika možného ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany.  

 

Uvedené údaje o dotčených předmětech ochrany jsou úplné, podložené dobře 

provedenými terénními průzkumy. Terénní návštěvy proběhly v dostatečném počtu a ve 

vhodných termínech. Jako potencionálně ovlivněné vyhodnotil autor dva předměty 

ochrany:  

 

• 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 

• 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 

 

 

3.1.4 Hodnocení vlivů 

Popis vlivů záměru je uveden v kap. 11 Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru. Jejich 

přehledné zhodnocení je pak uvedeno v tabulce v kap. 12 Vyhodnocení vliv záměru na 

předměty ochrany EVL 
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Obsažené údaje jsou logickým vyústěním informací uvedených v předcházejících 

kapitolách a lze je označit za správné. Informace jsou úplné a správně odůvodněné. 

Zcela souhlasit nelze s poněkud nepřesným výpočtem procentuální ztráty rozlohy 

stanovišť.  

 

 

3.1.5 Vliv na celistvost 

Vliv záměru na celistvost je uveden v kap. 15 Závěr posouzení. 

Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit je v pořádku, bude však nutné dodržet 

stanovené podmínky. 
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3.1.7 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů 

Možné kumulativní vlivy jsou vyhodnoceni v kap. 15 Závěr posouzení. Konkrétně je 

uvedeno: Zpracovateli nejsou známy žádné kumulativní vlivy v území, které by spolu s 

posuzovaným záměrem mohly negativně ovlivnit EVL Karlštejn - Koda a její předměty 

ochrany. 

Vyhodnocení kumulativních vlivů je aktuální a kompletní. Vzhledem k charakteru 

záměru lze kumulativní vliv vyloučit. 

 

 

3.1.8 Zhodnocení pořadí variant 

Záměr je zpracován pouze v jedné variantě. 

 

 

3.1.9 Opatření k prevenci 

Opatření k prevenci jsou uvedena v kap. 13 Závěr posouzení z hlediska opatření k 

prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru. Navržena jsou 

níže uvedená opatření: 

 

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. 

Opatření je správně navrženo a je účelné. 

 

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. 
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Opatření je správně navrženo a je účelné. Chybí však bližší vymezení pojmu 

„bezprostřední blízkosti“. Z tohoto důvodu bude nutné, aby vzdálenost od předmětných 

lokalit, ve které nebudou prováděny žádné zásahy, upřesnil biologický dozor po 

konzultaci s pracovníky AOPK ČR. 

 

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. 

Opatření je správně navrženo a je účelné. Podepření pásů latěmi by mělo být provedeno 

vždy, jinak hrozí při pádu velkých kamenů poškození rostlin i biotopů. 

 

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. 

Opatření je správně navrženo a je účelné. Vhodné by bylo vždy po několika letech 

provádět kontrolu, zda v nejhodnotnějších částech nedochází k akumulaci organického 

materiálu a příp. jej odstranit.  

 

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. 

Opatření je správně navrženo a je účelné. 

 

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. 
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Jedná se o účelné opatření, doba přerušení prací by však měla trvat alespoň do 

poloviny dubna. 

 

7. V souvislosti se stavbou nebude zasahováno do přiléhajících lesních porostů. 

Opatření je správně navrženo a je účelné. 

 

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. 

Opatření je správně navrženo a je účelné. 

 

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. 

Opatření je správně navrženo a je nezbytné. 

 

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 je správně navrženo a je účelné. 
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4. ZÁVĚR 

Posuzované hodnocení bylo provedeno dle Metodiky hodnocení významnosti vlivů při 

posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Hodnocení obsahuje všechny důležité kapitoly. Informace 

v hodnocení jsou věrohodné, získané na základě rozsáhlých terénních průzkumů i studia 

literatury. Popis záměru je srozumitelný, obsahuje všechny podstatné i upřesňující 

informace. Výběr dotčené lokality EVL Karlštejn-Koda i odůvodnění jejího ovlivnění 

lze považovat za správné a jednoznačné. Údaje o dotčených předmětech ochrany jsou 

správné a úplné. Informace uvedené v kapitole o hodnocení jednotlivých vlivů jsou 

logickým vyústěním informací uvedených v předcházejících kapitolách a lze je označit 

za relativně správné. Ztotožnit se, ale nelze s uvedeným přesně vyčísleným poškozením 

stanovišť. Výpočty nezahrnují přesné údaje o některých parametrech např. není uvedena 

přesná rozloha stanovišť (viz. rovněž připomínka SCHKO Český kras), nejsou přesně 

kvantifikovány vlivy jednotlivých typů zásahů na stanoviště. Spočítané hodnoty (i 

přesto, že vstupní data vznikala v souladu s metodikou mapování biotopů) lze proto 

považovat pouze za orientační. Pro hodnocení vlivu je důležité, že a) skalní stěny 

nebudou zarovnávány (bude zachován členitý mikroreliéf ani nijak ošetřovány proti 

působení vody, b) zásahy se nebudou dotýkat celé rozlohy stanovišť na dotčených 

lokalitách. c) odstranění dřevin rozšíří rozlohu potenciálně vhodného biotopu. 

Zachování vhodného ekotopu a částí populací zájmových druhů umožní obnovení 

stanovišť. Nelze ovšem opomenout skutečnost, že výskyt stanovišť, jež jsou předmětem 

ochrany EVL bude vždy v rozporu s požadavky na bezpečnost provozu na železniční 

trati. Vliv na integritu území je vyhodnocen správně. Rovněž tvrzení o absenci 

kumulativních vlivů je správné a kompletní. Navržená zmírňující opatření jsou účelná, 

vhodná by však byla časová úprava opatření č. 6.  

 

Hodnocený záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ nemá 

v případě dodržení navržených opatření významný negativní vliv na celistvost a 

předměty ochrany evropsky významné lokality Karlštejn-Koda. 
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5. NÁVRH STANOVISKA 

5.1 Souhrn vlivů na předměty ochrany 

EVL Karlštejn-Koda 

Předmět ochrany: Bahnité břehy řek s vegetací svazů 

Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Kontinentální opadavé křoviny 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích 

nebo vápnitých trávnících 

Hodnocení vlivu: 0 až -1 (Mohou být bodově dotčena výstavbou záchytných plotů v 

oblasti horní hrany skalních stěn). 

 

Předmět ochrany: Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 

Hodnocení vlivu: -1 (negativní ovlivnění realizací navržených opatření – čištěním 

skalních stěn, odbouráním nestabilních hornin, překrytím skal sítí,výstavbou záchytných 

plotů) 

 

Předmět ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin 

na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia), význačná nalezištěvstavačovitých 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 

(Festuco-Brometalia) 

Hodnocení vlivu: 0 až -1 (negativní vliv možných bodových zásahů v souvislosti 

s budováním záchytných bariér na horních hranách skalních stěn). 
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Předmět ochrany: Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 

Hodnocení vlivu: 0  

 

Předmět ochrany: Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 

Hodnocení vlivu: -1 (negativní vliv očištění skalních stěn od vegetace a zvětralin, 

odbourání nestabilních hornin a ochranné sítě). 

 

 

Předmět ochrany: Jeskyně nepřístupné veřejnosti 

Hodnocení vlivu: 0 až -1 (nulový až mírny vliv díky překrytí monolitickou deskou pod 

štěrkovým ložem). 

 

Předmět ochrany: Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Panonské šípákové doubravy 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: Eurosibiřské stepní doubravy 

Hodnocení vlivu: 0 

 

Předmět ochrany: zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 

Hodnocení vlivu: 0 

Předmět ochrany: včelník rakouský (Dracocephalum austriacum) 
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Hodnocení vlivu: 0 až -1 (výskyt v blízkosti záměru) 

 

Předmět ochrany: netopýr velký (Myotis myotis) 

Hodnocení vlivu: 0 až -1 (potenicální zasah do biotopu) 

 

Předmět ochrany: netopýr černý (Barbastella barbastellus) 

Hodnocení vlivu: 0 až -1 (potenicální zasah do biotopu) 

 

Předmět ochrany: přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) 

Hodnocení vlivu: 0  

 

Předmět ochrany: Roháč obecný (Lucanus cervus) 

Hodnocení vlivu: 0  

 

5.2 Návrh opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů 

Opatření navržená v rámci posuzovaného hodnocení jsou dostatečná. U dvou opatření je 

navrhována úprava spočívající v zpřísnění, resp. upřesnění. Přidána jsou také dvě 

opatření, která již vyplývají ze samotného projektu, ale je třeba je bezpodmínečně 

dodržet. 

 

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. 
Minimalizace rizika poškození předmětů ochrany v okolí trati. 

 

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. 
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Ochrana předmětu ochrany rostoucího v lokalitě záměru. 

 

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. 

Ochrana nejcennějších částí stanovišť (předmětu ochrany EVL). 

 

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. Opakovaně po několika letech 

provádět kontrolu, zda v nejhodnotnějších částech nedochází k akumulaci organického 

materiálu a příp. jej odstranit.  

Snížení negativního vlivu instalace ochranných sítí. 

 

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. 

Ochrana stanoviště a druhů, jež jsou předmětem ochrany dotčené EVL. 

 

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-polovina dubna. 

Ochrana netopýrů – předmětů ochrany EVL. 

 

7. V souvislosti se stavbou nebude zasahováno do přiléhajících lesních porostů. 

Ochrana stanovišť v okolí záměru. 
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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. 

Ochrana živočichů včetně předmětů ochrany EVL. 

 

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. 

Odborný biologický dozor bude kontrolovat dodržování podmínek pro realizaci stavby, 

konzultovat detaily záměru s pracovníky AOPK ČR, bude schopen řešit nečekané 

situace apod. 

 

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. 

Ochrana předmětů EVL v situacích neplánovaných v rámci tvorby projektu. 

 

11. Na skalách zachovávat mikroreliéf, ponechávat prohlubně po odstranění 

nestabilních hornin apod. 

Ochrana ekotopu nezbytného pro obnovu populací zájmových druhů.  

 

12. Všechny zásahy provádět pouze v nezbytných a odůvodněných případech 

Zabránění zbytečnému (nikoli nezbytnému ve vztahu k účelu záměru) poškozování 

stanovišť. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 

 

 

21 

 

REJSTŘÍKY A SEZNAMY 

 

Bussinow M., 2020: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo). Posouzení vlivu 

záměru na lokality soustavy Natura 2000 

Hladká K., 2020: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo). Dokumentace dle 

přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb. 

Nařízení Vlády č. 73/2016 Sb., ve znění NV č. 207/2016 Sb., kterým se stanoví národní seznam 

evropsky významných lokalit na území České republiky.   

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

Vyhláška 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 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
EVL evropsky významná lokalita 

PO ptačí oblast 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
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