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Seznam zkratek použitých v oznámení
ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistička odpadních vod

EVL

Evropsky významná lokalita

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IPO

Individuální protihluková opatření

LBK

Lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NDOP

Nálezová databáze ochrany přírody

NK

Nosná konstrukce

NK-ŽB

Nosná konstrukce železobetonová

PHM

Pohonné hmoty

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RS

Recyklační stanice

TEN-T

Transevropská dopravní síť

TK

Temeno kolejiště

TZI

Třída zvukové izolace oken

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽST

Železniční stanice
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ÚVOD
Předkládané oznámení dle ustanovení § 6 (dále jen „Oznámení“) bylo zpracováno v rozsahu
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPV“).
Důvodem pro vypracování a předložení Oznámení je skutečnost, že stavba „Rekonstrukce
traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ je změnou záměru uvedeného v příloze
č. 1 k ZOPV v kategorii I (kategorie I, bodu 44 „Celostátní železniční dráhy“), která by mohla
mít významný negativní vliv na životní prostředí, a tedy podléhá na základě ustanovení § 4
odst. 1 písm. b) ZOPV zjišťovacímu řízení.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí. Toto Oznámení je členěno dle přílohy
č. 3 k ZOPV. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán významem, který pro tu kterou
posuzovanou složku životního prostředí stavba má.
Předkládaná změna záměru je vypracována v jedné variantě. Jiná varianta technického nebo
technologického řešení změny záměru není investorem zvažována.
Ke stavbě „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ (dále jen
„záměr“) se vyjádřil příslušný úřad územního plánování z hlediska územně plánovací
dokumentace. Dle vyjádření tohoto úřadu – městského úřadu Kutná Hora, (Sp. zn. SÚ.002935/2021/Ne) je záměr v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území
(viz příloha 6).
Dle závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22. 2. 2021 pod č. j.
025181/2021/KUSK dle § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „StZ“), je záměr v souladu s územně plánovací
dokumentací města Kolín, obce Starý Kolín, obce Hlízov, městyse Nové Dvory, obce Libenice
(příloha 6).
Dále bylo příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Středočeského kraje)
dne 15. 2. 2021 v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vydáno
stanovisko, kterým byl vyloučen významný vliv záměru samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti (příloha 7).
Hlavním podkladem pro vypracování Oznámení je projektová dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (METROPROJEKT a.s., 2021; dále jen „projektová dokumentace“).
Předkládané Oznámení tak odpovídá danému stupni rozpracovanosti a podrobnosti těchto
dokumentů.
Ecological Consulting a.s.
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„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název:

Správa železnic, státní organizace

Sídlo:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Jméno:

Mgr. Lubomír Peterka

Telefon:

+420 702 028 747

Adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zpracovatel projektové dokumentace:
Název:

METROPROJEKT a.s.

Adresa:

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Hlavní inženýr projektu:
Jméno:

Ing. Jiří Úlehla

Telefon:

+420 296 154 330
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„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

Zařazení dle přílohy č. 1 k ZOPV: kategorie I, bod 44 „Celostátní železniční dráhy“.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) na
celostátní dráze, která je zařazena do evropského železničního systému TEN-T. Traťový
úsek je součástí tratě č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín (dle Prohlášení o dráze) a v rámci
rekonstrukce dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na hodnotu 160 km/h s využitím stávající
stopy trati a instalaci nového traťového zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukce traťového
úseku bude doplněna o výstavbu propojení úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín a zhlaví směr
Záboří nad Labem v žst. Kolín, tzv. Hlízovská spojka, což bude související stavba v rámci
rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo), a to v podobě jednokolejné
trati s uvažovanou nejvyšší traťovou rychlostí 130 km/h. Hlízovská spojka bude na trati Kutná
Hora – Kolín zajišťovat bezkolizní napojení liché skupiny žst. Kolín z prostoru výhybek 1-3
u dílen s novým obvodem Kaplička. Celková délka rekonstruovaného traťového úseku bude
přibližně 8,6 km. Součástí rekonstrukcí budou i železniční přejezdy, kdy se v návrhovém stavu
počítá se zrušením přejezdu P3728 a nahrazením objízdnou komunikací s mimoúrovňovým
křížením trati. Ostatní ponechané přejezdy budou nově zabezpečeny přejezdovým
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Dále je uvažováno zřízení nového mostu pod tratí
přibližně v km 294,450, kde by rovněž měla vzniknout nová cesta. Na zastávce Hlízov budou
nově zřízeny přístřešky a informační systém.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Kutná Hora, Nové Dvory, Hlízov, Libenice, Starý Kolín, Kolín

Katastrální území:

Kolín, Starý Kolín, Libenice, Hlízov, Nové Dvory u Kutné Hory, Malín
a Sedlec u Kutné Hory
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz
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„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr se nachází ve Středočeském kraji a je situován mezi města Kolín a Kutná Hora. Stavba
je lokalizovaná převážně v nezastavěném rovinatém území vyjma intravilánu obce Hlízov.
Začátek rekonstruovaného úseku je v km 288,099, tj. od kolínského zhlaví ŽST Kutná Hora
a konec stavby je v km 296,704, tj. těsně před kutnohorským zhlavím ŽST Kolín.
Plánovaná trať je vedena ve stávající stopě, součástí rekonstrukce je realizace i tzv. Hlízovské
spojky, která propojí hlavní koleje s tratí č. 010 Pardubice – Kolín. Stavba je převážně
umístěna na stávajících pozemcích Správy železnic, s. o., dojde však i na zábor
mimodrážních pozemků především v oblasti Hlízovské spojky. Realizace předpokládá zábor
pozemků ZPF a PUPFL. Jednotlivá vyjádření místně a věcně dotčených orgánů státní správy
jsou součástí příloh Oznámení. Celkový rozsah výstavby je na obr. 1, situace tzv. Hlízovské
spojky na obr. 2.

Obr. 1: Celková situace záměru

Ecological Consulting a.s.
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„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Obr. 2: Situace navržené Hlízovské spojky

Dle vyjádření městského úřadu Kutná Hora, stavebního úřadu (Sp. zn. SÚ.-002935/2021/Ne)
je záměr v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Záměr je rovněž
v souladu s územně plánovací dokumentací města Kolín, obce Starý Kolín, obce Hlízov,
městyse Nové Dvory, obce Libenice, respektive s jejich územními plány, a to dle závazného
stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje (Sp. zn. SZ 012041/2021/KUSK ÚSŘ/No),
které potvrzuje soulad záměru (příloha 6).

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stávající železniční trať, na kterou bezprostředně navazuje i novostavba spojky, představuje
důležité dopravní spojení na trase Havlíčkův Brod a Kolín. Význam trati spočívá nejen
v regionální a příměstské železniční dopravě, ale i nákladní železniční dopravě. Současný
technický stav trati i její stavebně-technické parametry již nevyhovují současným a zejména
budoucím nárokům na zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční dopravy, a to
jak v potřebné frekvenci spojů, tak v jejich optimálním časovém uspořádání a zkracování
jízdních dob.
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Kumulace s jinými záměry:
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) je úzce spojena se
sousedními souvisejícími investičními akcemi (investor Správa železnic, s. o.):


“Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), včetně Libické
spojky“



“Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“

Další záměry zamýšlené v dotčené lokalitě, které by mohly mít kumulativní vliv, nejsou
v současné době zpracovatelům Oznámení známy.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru:
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek trati je součástí celostátní dráhy č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín – Cheb
zařazené do systému TEN-T. Současný technický stav trati, ani její stavebně-technické
parametry již nevyhovují současným a zejména budoucím nárokům provozovaných
dopravních segmentů na zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční dopravy, zejména
z hlediska kapacity dráhy, bezpečnosti, celkového technického stavu a potřeby zkracování
cestovních dob.
Rekonstrukce traťového úseku bude mít pozitivní efekt i na životní prostředí, kde hlavním
přínosem bude snížení hlukové zátěže díky rekonstrukci železničního svršku a sanaci
železničního spodku.
Moderní železnice je v současnosti považována za nejlepší možné řešení pokrytí rostoucích
požadavků na mobilitu osob a zboží, jež je obrazem hospodářské úrovně země a blahobytu
jejich obyvatel, a která zvyšuje i konkurenceschopnost společnosti v mezinárodním měřítku.
Pokud má preference železnice fungovat, musí nabídnout dostatečně kvalitní parametry
přepravy, zejména krátké cestovní doby (vysokou traťovou rychlost), dostatečnou volnou
kapacitu

(dvojkolejné

řešení),

spolehlivost

(rezerva

pro

vyrovnání

nepravidelností)

a bezpečnost (bez ohrožení vnějšími vlivy).
Na závěr je nutné zmínit, že železniční doprava patří obecně k environmentálně nejšetrnějším
způsobům dopravy s nízkou energetickou náročností.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Kolejové řešení
V rámci konstrukce železničního svršku dojde k navržení nového roštu z kolejnic 60E2 z oceli
třídy R260 na betonových pražcích s hmotností větší než 300 kg a s pružným
bezpodkladnicovým upevněním při rozdělení pražců „u“ a to v traťových kolejích přímých
a s velkým poloměrem. Dále je z důvodu předpokládaného zatížení v obloucích s poloměrem
menším než 1300 m v traťových kolejích č. 1 a 2 a na Hlízovské spojce navržen nový rošt
z kolejnic 60E2 z oceli třídy 350HT na betonových pražcích s hmotností větší než 300 kg
a s pružným bezpodkladnicovým upevněním při rozdělení pražců „u“. Ve vlečkové koleji č. 36a
je kolejový rošt sestaven z kolejnic 49E1 na betonových pražcích s hmotností menší než
300 kg, s pružným bezpodkladnicovým upevněním a rozdělením pražců „c“. Všechny nové
a rekonstruované dopravní koleje, včetně výhybek do nich vložených, budou svařeny do
bezstykové koleje.
V rámci konstrukce železničního spodku jsou navrženy skladby pražcového podloží ve dvou
typech. Jedná se o typ 3.1. štěrkodrť frakce 0-32 mm tl. 0,30 m a typ 6 štěrkodrť fr. 0-32 mm tl.
0,30 m. Dále je navržen nový násep pro Hlízovskou spojku. Maximální výška náspu je cca 5 m
a klesá směrem k ŽST Kolín. Podloží pro založení náspu je tvořeno převážně písky
střednězrnnými až hrubozrnnými s příměsí jemnozrnné zeminy.
Nová trasa je vedena ve stávající stopě bez přeložek s mírnými příčnými posuny ve
směrových obloucích. Úpravou geometrických parametrů koleje v kombinaci s modernizací
jednotlivých částí zabezpečovacích zařízení a v kombinaci s rekonstrukcí umělých staveb
a dalších opatření dochází ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h s propady rychlostí ve
směrových obloucích za ŽST Kutná Hora hl.n a před ŽST Kolín. Minimální poloměr
v rekonstruované hlavní koleji je R = 300 m, maximální převýšení je navrženo s ohledem na
zatížení trati a skladbě provozu D = 140 mm. Mezi železničními tratěmi Pardubice – Kolín
a Kutná Hora – Kolín je navržena Hlízovská spojka na novém násypovém drážním tělese ve
směrovém oblouku R = 720 m při převýšení D = 140 mm. Maximální traťová rychlost je
130 km/h.
Železniční přejezdy a přechody
V řešeném úseku Kutná Hora – Kolín se nacházejí celkem 4 železniční přejezdy. První dva
přejezdy se nacházejí v obci Hlízov a zajišťují propojení částí obce po obou stranách trati.
Ecological Consulting a.s.
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Třetí přejezd zajišťuje napojení obce Starý Kolín na silnici I/38. Poslední přejezd se nachází
v blízkosti stanice Kolína a zajišťuje přístup k areálu Správy železnic. Všechny přejezdy jsou
vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie.
Mosty, propustky, zdi
Bude provedena rekonstrukce 6 mostů. Nový most v ev. km 294,150 bude železobetonová
rámová monolitická konstrukce světlosti 6,0 m a volnou výškou 4,69 m založená plošně.
V rámci mostu v ev. km 294,371 se jedná o stavební úpravu stávajícího mostu z roku 2008.
Nový most v ev. km 294,425 bude železobetonová rámová monolitická konstrukce světlosti
6,0 m a volnou výškou 5,31 m založená plošně. Stávající NK-ŽB deska železničního mostu
v ev. km 295,765 bude vybourána včetně stávajících úložných prahů. Na ponechané opěry
bude proveden nový železobetonový monolitický úložný práh. Na ponechané opěry mostu
v ev. km 296,142 bude proveden nový železobetonový monolitický úložný práh a nová NK.
Spodní stavba bude podchycena mikropilotami. Nové přemostění v km 0,482 Hlízovské spojky
je navrženo jako železobetonový rám. Niveleta Hlízovské spojky je v místě křížení o 2,82 m
níže než na hlavní trati. Po obou stranách mostu jsou dále navržena šikmá železobetonová
křídla tvaru úhlové zdi. Dále bude provedena rekonstrukce či odstranění a výstavba
8 stávajících propustků.
Trakční a energetická zařízení
Navrhované nové trolejové vedení je navrženo podle vzorové dokumentace, schválené na
provozní rychlost do 160 km/hod. Trakční proudová soustava stejnosměrná 3 kV. Izolačně
(izolátory 25 kV) bude stavba připravena na plánovaný přechod na střídavou trakční
napěťovou soustavu 25 kV. Navržené průběhy trakčního vedení pod mostními objekty
vyhovují i pro střídavou trakční napěťovou soustavu 25 kV.
Technická infrastruktura
V rámci rekonstrukce železniční trati nebude stávající kanalizace stavbou dotčena. Navržena
je pouze její ochrana po dobu trvání stavby a to min. v rozsahu ochranného pásma kanalizace
(ochranné pásmo kanalizačního potrubí do DN 500 je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce
potrubí). Je navržena přeložka vodovodního potrubí v délce 42 m z HDPE PE 100 SDR 11 d110x10 mm uložená pod železniční tratí v ocelové chráničce DN 200 v délce 20 m. V rámci
výstavby přeložky bude zrušeno 43 m vodovodního potrubí, jedna šachta a podzemní hydrant.
Dále dojde k přeložkám plynovodů DN 300, DN 63 a DN 500 a to v ev. km 289,165, 290,394
a 292,827.
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Srážkové vody
Srážkové vody budou vznikat jak v období výstavby, tak v době provozu tratě a účelových
komunikací. Odvodnění tělesa železničního spodku je navrženo zejména pomocí otevřených
příkopů zpevněných příkopovými tvárnicemi TZZ3, dále pak pomocí trativodů nebo je voda
vyvedena na svah zemního tělesa. Zpevněné příkopy jsou provedeny příkopovými tvárnicemi
TZZ3 a jsou uloženy do betonového lože tl. 0,10 m. Trativody jsou navrženy z plastových
trubek DN 150. V obvodu jsou umístěny dvě vsakovací jímky, a to v km 293,9, do které jsou
svedeny srážkové vody z levostranného příkopu, a v km 293,6, do které jsou svedeny
srážkové vody z pravostranného příkopu. Dno vsakovacích jímek bude zpevněno vrstvou
štěrku.
Demolice
Dojde k demolici stávajících objektů přístřešku pro cestující v nynější zastávce Hlízov (ev. km
290,348). Důvodem demolice je zchátralý stav, nesplňující náročné požadavky objednatele na
design a architektonický vzhled zastávek. Objekty nejsou připojeny na inženýrské ani drážní
sítě.
Organizace výstavby
V souvislosti s maximální možnou ochranou životního prostředí při realizaci stavby budou
dodrženy následující podmínky, které budou převzaty do technického řešení projektové
dokumentace (Plán organizace výstavby, případně Havarijní, Povodňový plán apod.):


Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.)
nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích
a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního
a technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány
v denní dobu.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních
prací.



Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám, a to ani pohonné
hmoty (s výjimkou množství pro jednodenní potřebu), ať již z důvodu použití látek pro
výstavbu či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily apod.).



Plochy zařízení staveniště budou situovány mimo záplavové území pro Q100
a skladebné části ÚSES.
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Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny
po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Nákladní

automobily

převážející

zeminu

a

stavební

materiál

budou

řádně

zaplachtovány.


Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební
mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Při terénních pracích bude používaný materiál vlhčen z důvodu snížení prašnosti
z výstavby.



V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami
pro zachycení případných úkapů ropných látek.



Látky závadné vodám pro jednodenní potřebu budou skladovány v k tomuto účelu
vyhrazených prostorách, zabezpečených proti úniku znečištění do půdy nebo vod.



Plnění pohonnými hmotami v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných
případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky
nerealizovatelné.



Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot by bylo vhodné umístit mimo
obytnou zástavbu, s ohledem na minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů, s výjimkou běžné denní údržby.



Terénní úpravy okolí stavby samotné a pojezdy stavební a dopravní techniky po
lokalitě budou minimalizovány, přednostně budou využívány již existující a zejména
zpevněné cesty.



Čerpání pohonných hmot nesmí být prováděno v korytě vodních toků ani v jejich těsné
blízkosti. Technika pohybující se v blízkosti vodních toků musí být v takovém
technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin během stavební
činnosti. V případě, že nebude v provozu, bude umístěna mimo koryta vodních toků
a podložena vanami. Na březích nesmí být skladovány žádné nebezpečné chemické
látky.
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Z důvodu

prevence

ruderalizace

území

budou

v rámci

konečných

terénních

úprav rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.


Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací
uvedena do původního stavu.



Dbát na prevenci havarijních stavů spojených s únikem nebezpečných chemických
látek do vodních toků.



Budou dodržována opatření pro zamezení emisí tuhých znečišťujících látek ze stavby,
která vycházejí z dokumentu „Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední
Čechy – CZ02“ (Ministerstvo životního prostředí 2016, aktualizace 2020). Konkrétně
pak budou aplikovány opatření AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a BD3
Omezování prašnosti ze stavební činnosti. Dále bude dodržován Metodický pokyn
odboru ochrany ovzduší MŽP ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze
stavebních strojů a z dalších stavebních činností (2019) a Metodika pro stanovení
opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 (2015)



S ohledem na hygienické limity je vhodné provádět nejhlučnější fáze prací (plný
pracovní výkon těžké mechanizace) až po 7:00 aby nedocházelo k překročení
nejvyšších přípustných hodnot.



Je doporučeno nezkracovat doby činnosti strojů pro dodržení hygienických limitů,
protože neúměrně prodlužují celkové trvání stavby, a to je většinou obyvatel vnímáno
negativněji než krátkodobé ovlivnění hlukem. V případě překročení hygienických limitů
bude požádáno o časově omezené povolení.



Noční práce nejsou uvažovány a je doporučeno nasazení těžké mechanizace během
časového pásma 7:00 – 21:00



Kácení dřevin rostoucích mimo les, vč. odstraňování křovin provádět mimo vegetační
období, tj. kácet je možné pouze v období od 1. listopadu do 31. března. V případě
nutnosti kácení ve vegetačním období je nutná přítomnost odborně způsobilé osoby,
která vyloučí případné hnízdění ptáků v kácených dřevinách.



Skrývku zeminy provést s ohledem na vyskytující se druhy živočichů (především
obojživelníků, plazů a ptáků) mimo vegetační období od září do března.

Doporučujeme dodržet následující opatření:


Pro fázi výstavby bude nezbytné stanovit odborně způsobilou osobu pro vykonávání
biologického dozoru (ideálně držitele autorizace k provádění biologického hodnocení
ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, nebo osobu
Ecological Consulting a.s.
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s dlouholetou praxí v oboru). Tato osoba – ekologický dozor – bude po celou dobu
stavby zajišťovat zájmy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.


Kácení lesního porostu v úseku Hlízovské spojky provést v nezbytně nutném rozsahu.



V rámci preventivní ochrany ptáků je kácení možno provést mimo hnízdní období od
1. října do 31. března.



Ve vztahu k ochraně dřevin je navrženo při kácení dřevin a výstavbě postupovat
v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.



Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné šíření invazních
druhů a dále na případné zavlečení nových invazních druhů v souvislosti s pohyby
objemů stavebních materiálů a zeminy (např. křídlatky). V případě vzniku nových
ložisek výskytu tyto druhy okamžitě likvidovat.



Živočichové při migracích napříč silnicí by měli mít pokud možno co nejmenší smyslový
kontakt s technickými prvky. Živočichové se obecně vyhýbají betonovým nebo
asfaltovým po-vrchům, při migracích preferují přirozený a nezpevněný povrch.
V podmostí v ev. km 1,205, 294,150 a 294,425 by proto měl být minimalizován podíl
zpevněných ploch.



Riziko pro létající živočichy představují skleněné plochy, které nevidí, případně odrážejí
okolní vegetaci a vytváří fiktivní prostor, do kterého se snaží nalétnout. Skleněné
protihlukové stěny či jiné skleněné plochy je proto žádoucí opatřit z vnější strany
povrchovou úpravou (optimálně pískováním) pruhy šíře 20–30 mm v rozteči max. 100
mm pro svislé pruhy a v rozteči max. 50 mm pro vodorovné pruhy (podle TP 104
Protihlukové clony pozemních komunikací).



Před vtokem do propustků nenavrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami. Tyto jímky
jsou pastí pro drobné živočichy. Není-li to možné, musí být jímka vybavena únikovou
cestou, k jejíž konstrukci bude použito vhodných materiálů. Vyústění propustků musí
být bezbariérová, bez překážek vyšších než 0,1 m. Vyústění propustků je nezbytné
navrhnout vně zaploceného prostoru.



Propustky řešit v jednotném sklonu tak, aby nevznikala trvale zatopená místa.
U propustků určených k migraci živočichů vyplnit dno přírodním materiálem (písek,
kameny, zemina).
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín realizace: 09/2023–04/2026

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj: Středočeský
Obec: Kutná Hora, Nové Dvory, Hlízov, Libenice, Starý Kolín, Kolín

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Tab. 1: Výčet navazujících rozhodnutí
Název aktu

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

Územní rozhodnutí

§ 92 StZ

Obecný stavební úřad

Stavební povolení

§ 115 StZ

Speciální stavební úřad
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizací záměru dojde k trvalým i dočasným záborům pozemků ZPF a PUPFL.
ZPF
Trvalý zábor ZPF
Trvalý zábor pozemků ZPF je požadován v katastrálním území Hlízov, Libenice, Malín, Sedlec
u Kutné Hory a Starý Kolín. Rozsah trvalého záboru ZPF činí 11 981 m2.
Tab. 2: Přehled dotčených pozemků zemědělského půdního fondu (trvalý zábor)
Trvalý zábor (m2)

Katastrální území
Hlízov

3 227

Libenice

3 395

Malín

2 360

Sedlec u Kutné Hory

1 363

Starý Kolín

1 636

Celkem

11 981

Pozemky určené k trvalému odnětí jsou zařazeny do čtyř tříd ochrany ZPF, a to 1,2,3 a 4. třídy
ochrany. Největší podíl ploch záboru spadá do 2. třídy ochrany viz tabulka níže.
Tab. 3: Přehled BPEJ u trvalého a dočasného záboru ZPF
Třída
ochrany

BPEJ

Trvalý zábor
(m2)

Dočasný zábor
nad 1 rok (m2)

Dočasný zábor
do 1 roku (m2)

2.01.00

1 228

214

0

2.56.00

52

105

15

3.01.00

3 723

2 142

10

3.60.00

0

63

0

2.08.10

824

1 287

17

2.61.00

4 463

2 714

187

3.05.01

0

1 281

0

3.10.10

1 156

0

0

2.63.00

14

622

6

2.22.10

516

5 171

0

2.55.00

0

2 350

340

I.

II.

III.
IV.
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3.08.40

0

153

0

99

2

0

0

11 981

16 102

575

Celkem

Dočasný zábor ZPF
V rámci realizace stavby dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu v k.ú.
Hlízov, Kolín, Libenice, Malín, Sedlec u Kutné Hory, Starý Kolín a Nové Dvory u Kutné Hory.
Dočasný zábor nad 1 rok je uvažován na dobu 28 měsíců + 24 měsíců následná rekultivace.
Rozsah dočasného záboru nad 1 rok je uvažován 16 102 m2 a do 1 roku 575 m2.
Tab. 4: Přehled dotčených pozemků zemědělského půdního fondu (dočasný zábor)
Katastrální území

Dočasný zábor
nad 1 rok (m2)

Dočasný zábor
do 1 roku (m2)

Hlízov

3 711

23

Kolín

2 350

340

Libenice

1 246

202

Malín

1 678

0

670

0

6 447

0

0

10

16 102

575

Sedlec u Kutné Hory
Starý Kolín
Nové Dvory u Kutné Hory
Celkem

Na plochy dočasného záboru ZPF s délkou trvání do 1 roku (včetně doby potřebné na uvedení
dotčené zemědělské půdy do původního stavu) se nevztahuje řízení podle ust. § 9 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, o udělení závazného stanoviska – souhlasu k odnětí
zemědělské půdy ze ZPF (viz ust. § 9, odst. 2, písm. d). Termín zahájení nezemědělského
využívání zemědělské půdy musí být nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu.
Povinnost platby odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vyplývá
z ust. §11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Celková
výše poplatků za dočasné odnětí je 42 999,52 Kč.
Vzhledem k požadovaným záborům půdy ze ZPF je nutné ve věci zažádat o závazné
stanovisko – souhlas podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů, s trvalým a dočasným (nad 1 rok) odnětím dotčené zemědělské půdy ze
ZPF. Orgánem státní správy příslušným k posouzení záměru a vydání závazného stanoviska,
Ecological Consulting a.s.
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je v daném případě Krajský úřad Středočeského kraje (celková dotčená plocha zemědělské
půdy 1–10 ha).
Skrývka kulturní vrstvy půdy a návrh rekultivace
Z ploch určených k trvalému záboru bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy.
Celkem bude z ploch trvalého záboru sejmuto 2 560,2 m3 ornice a 524,6 m3 podorničí. Z ploch
dočasného záboru nad 1 rok bude skryto 3 381,5 m3 ornice. Skrytá zemina z ploch dočasného
záboru nad 1 rok bude po ukončení stavební činnosti rozprostřena ve stejné mocnosti na
stejné pozemky a následně bude zahájena rekultivace. Na plochách dočasného záboru do
1 roku, nebude provedena skrývka ornice, plochy se po ukončení stavební činnosti uvedou do
původního stavu.
V rámci rekultivace bude z plochy dočasného záboru nad 1 rok (52 měsíců) sejmut humusový
horizont v mocnosti dle pedologického průzkumu. Dále bude terén urovnán a po skončení
využívání ploch, z nich budou odstraněny veškeré následky stavební činnosti, plochy budou
urovnány, rozryty zemědělskou technikou, pokryty humusovým horizontem v původní tloušťce
a následně bude provedena biologická rekultivace. V první fázi biologické rekultivace se
mechanicky upravená plocha zahnojí organickými hnojivy a hladina živin se doplní minerálními
hnojivy. Dále bude provedena příprava půdy a vysetí ozimé směsky. Ve druhé fázi bude ozimá
směs zaorána, pozemky zahnojeny a vyseta jarní směska, která bude koncem roku zaorána
hlubokou orbou. Účelem této rekultivace je obohatit půdu organickými hnojivy a zlepšit
fyzikální a biologické podmínky v půdě pro pěstování zemědělských plodin.
PUPFL
Z hlediska charakteru záboru se v případě pozemků určených k plnění funkcí lesa jedná
o zábor trvalý a dočasný s délkou do jednoho roku i nad 1 rok. Příslušnými orgány státní
správy lesů (pro rozhodnutí o odnětí a poplatcích za odnětí) je Krajský úřad Středočeského
kraje (odnětí větší než 1 ha), pro vydání souhlasu dle § 14 odst. 2 (dotčení pozemků do 50 m
od okraje lesa) Městský úřad v Kolíně.
Trvalý zábor PUPFL
Trvalý zábor lesních pozemků je požadován v k.ú. Kolín a Starý Kolín. Rozsah trvalého záboru
je uvažován celkem 28 061 m2. Rozsah trvalých záborů PUPFL dle katastrálních území je
uveden v následující tabulce.
Tab. 5: Přehled dotčených PUPFL (trvalý zábor)
Katastrální území
Kolín

Trvalý zábor (m2)
1 237
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Starý Kolín

26 824

Celkem

28 061

Dočasný zábor PUPFL
Dočasný zábor lesních pozemků nad 1 rok (cca 28 měsíců) je požadován v k.ú. Kolín a Starý
Kolín, dále je pak uvažováno s dočasným záborem lesních pozemků do 1 roku v k.ú. Starý
Kolín.
Rozsah dočasného záboru činí celkem – 13 160 m2
Rozsah dočasných záborů PUPFL dle katastrálních území je uveden v následující tabulce.
Tab. 6: Přehled dotčených PUPFL (dočasný zábor)
Katastrální území

Dočasný zábor

Dočasný zábor

2

nad 1 rok (m )

do 1 roku (m )

Kolín
Starý Kolín

Celkem za k.ú.

2

617

-

617

10 221

2 322

12 543

Celkem

13 160

Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za
odnětí (dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.). Výši poplatku stanoví podle přílohy k zákonu orgán
státní správy lesů v rozhodnutí podle § 13 odst. 1. Výše poplatků za trvalé odnětí činí
52 246 Kč a v případě dočasného odnětí 4 910 Kč.
Část stavby se nachází v ochranném pásmu lesa, které je vymezeno vzdáleností 50 m od
hranice lesních pozemků. K dotčení pozemků v ochranném pásmu PUPFL (tj. do 50 m od
okraje lesa) je třeba, v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, souhlasu
příslušného orgánu státní správy lesů. Přehled dotčených pozemků je uveden níže.
Tab. 7: Přehled lesních pozemků, jejichž ochranné pásmo bude dotčeno stavbou
Katastrální území

Pozemek parcelní číslo

Kolín

1347/1, 1347/3, 1349/2, 1736/1, 1736/30, 1736/31, 1736/32, 1737/1, 1737/3,
1742/1, 1744/4, 1744/8, 1744/22, 1744/23, 1746/2, 1746/4, 1746/5, 1746/6,
1746/9, 1748/3

Starý Kolín

769, 770, 771, 775, 776, 777, 779, 780, 786, 787, 788/1, 788/2, 789/1, 789/2,
792, 793/2, 803/1, 803/2, 804, 805, 806, 807/1, 818/1, 818/2, 820/1, 821, 822,
823/1, 844, 845/2, 847, 851, 852, 862, 868, 873, 874/7, 874/9, 874/12, 875

Hlízov

1063

B.II.2. Voda
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště),
tak v menší míře i ve fázi provozu. Při výstavbě bude docházet ke spotřebě technologické
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vody, a to zejména na kropení materiálu při hutnění náspů, kropení betonu při betonářských
pracích, čištění spár, resp. čištění techniky před výjezdem ze staveniště. Velikost spotřeby
vody bude záviset na ročním období provádění prací a souvisejícím počasí. Zásobování
vodou bude řešeno ze stávajících veřejných vodovodních řadů a hydrantů. Do lokalit
bez stávající vodovodní sítě bude voda dle potřeby dovážena.
Zde je třeba ještě upozornit na skutečnost, že v případě nutnosti odběru vody z vod
povrchových, bude na takovýto odběr vydáno povolení příslušným vodoprávním orgánem.
Odběr (případně dovoz) se plně přemění na spotřebu, přičemž je tato spotřeba odhadována
podle výše uvedených okolností na 5–15 m3 denně pro jedno zařízení staveniště.
Další spotřebu vody lze předpokládat přímo na plochách zařízení stavenišť. Voda bude
spotřebovávána na mytí rukou (zařízení stavenišť jsou již dnes standardně vybavena
chemickým WC). Kde to bude možné, budou zařízení staveniště napojena na stávající veřejné
vodovodní řady nebo hydranty. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda dle potřeby
dovážena. Denní spotřebu na jedno staveniště odhadujeme na 30 l. Pitná voda bude na
zařízení stavenišť dovážena balená. Spotřeba pitné vody je odhadováno na 5 l na osobu za
den.
Po dokončení stavby se voda bude odebírat a spotřebovávat pouze v rámci běžného provozu
vlakových souprav a pozemních objektů. Případem nárazové potřeby vody může být řešení
havarijních situací (požáry apod.). Další výrazné změny v odběrech a spotřebě vody ve
srovnání s dnešním stavem nejsou předpokládány.
Požární voda
Požárně bezpečnostní opatření budou, zejména pro zastávky v zastavěném území, splňovat
ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (surovinové zdroje)
V období výstavby předmětného záměru je uvažováno použití materiálů a surovin v rozsahu
a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména:


drcené kamenivo, štěrkopísek, asfalt pro konstrukci komunikací, betonový recyklát,
vápno na stabilizaci zemní pláně při provádění hrubých terénních úprav



staveništní beton



železobetonové piloty, železobetonové prefabrikované díly a stěnové desky



ocelová konstrukce
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ocelový trapézový plech



betonové podlahové desky



dřevo (pomocné konstrukce – bednění)



sklo (výplně otvorů)



izolační folie a desky (polyethylenové folie, extrudovaná polystyrenová pěna,
izolace z minerálních vláken apod.)



tekuté izolace (bitumenové nátěry, potěry z umělé pryskyřice)



běžné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek) atd.



dlaždice, krytinové materiály



potrubí topení a vodovodní



spárovací hmoty (spárovací malta s epoxidovou pryskyřicí)



barvy a nástřiky



spojovací materiál

Kromě uvedených materiálů a surovin se předpokládá spotřeba pohonných hmot – ve fázi
realizace pro provoz stavební techniky a dalších souvisejících zařízení. Pohonné hmoty budou
odebírány z běžné distribuční sítě.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Přesné
množství jednotlivých surovin bude součástí navazujících stupňů projektové dokumentace.

B.II.4. Energetické zdroje
V období výstavby bude elektrická energie spotřebovávána při provozu zařízení stavenišť.
Zařízení staveniště budou napojena na stávající rozvody.
V rámci provozu trať spotřebovává určité množství elektrické energie (množství elektrické
energie bude upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace) pro napájení
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, dispečerského ovládání, na osvětlení venkovního
prostranství, elektrický ohřev výhybek, přeložky silnoproudých rozvodů a zařízení apod.
Přesnější spotřeby a způsob odběru budou stanoveny v dalších stupních projektové
dokumentace.
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B.II.5. Biologická rozmanitost
Biodiverzita (biologická rozmanitost) definuje rozmanitost života ve všech formách, úrovních
a kombinacích. Zahrnuje jak genovou variabilitu, tak variabilitu všech žijících organismů
včetně ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Biodiverzita je
předpokladem zajištění ekosystémových služeb, tedy užitků plynoucích z ekosystémových
procesů lidské společnosti. Ekosystémové služby jsou nezbytným předpokladem ekonomické
produkce nebo přímo ovlivňují různé aspekty kvality lidského života a obvykle se rozdělují na
zásobovací (produkce potravin či dřeva), regulační (pročišťování vody, ukládání uhlíku,
omezení eroze či opylování), kulturní (rekreační, vzdělávací či estetické hodnoty) a podpůrné
(fotosyntéza a primární produkce, koloběh živin a vody).
Biodiverzita významně přispívá k lepším schopnostem ekosystémů adaptovat se na dopady
klimatické změny. Druhově bohaté, zdravé a propojené ekosystémy mohou zmírňovat dopady
extrémních meteorologických jevů nebo přírodních katastrof (zejména povodní, dlouhodobého
sucha a sesuvů půdy, viz Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR).
Ochrana biodiverzity je v České republice stále nedostatečně účinná. Oproti hlavnímu cíli
(stav nezhoršovat) se celkově stav biodiverzity nadále zhoršuje a pouze v některých
případech dochází ke zlepšení. Péče o biodiverzitu je víceoborovou činností, kdy největší
vliv na její stav má intenzivní zemědělské hospodaření a nevhodné způsoby využívání
přírodních zdrojů. Tento trend je podobný i v okolních státech.
Mezi hlavní příčiny určující současný stav biodiverzity patří především opět narůstající
intenzifikace zemědělské výroby a rozvoj sídelní a dopravní infrastruktury. Kvůli tomu dochází
k nevratným změnám v přírodním prostředí, tj. narušení jeho rovnováhy zejména v důsledku
homogenizace a fragmentace krajiny, kontaminace cizorodými látkami a přeměny původně
přírodních ploch na zastavěná území nebo území intenzivně zemědělsky obdělávané.
Dochází tak nejen k úbytku biodiverzity, ale také s tím přímo souvisejícímu zhoršení fungování
ekosystémů a ekosystémových služeb. Dílčí zlepšení vybraných složek životního prostředí
bohužel zatím nedokáží/nemohou celkový trend zvrátit.
Ochrana biodiverzity je předmětem koncepčního materiálu Strategie ochrany biodiverzity ČR
pro období 2016–2025. V tomto dokumentu je stanoveno 20 cílů rozdělených do čtyř priorit.
Na předmětný záměr je možno uplatnit cíle ochrany biodiverzity v oblasti 2.1 Biologická
rozmanitost.
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Tab. 8: Dílčí cíle Strategie ochrany biodiverzity ČR pro období 2016–2025 v oblasti biologická
rozmanitost

Biologická rozmanitost je podrobněji popsána dále v textu – kapitola C.2.1. Fauna, flóra,
biodiverzita. Vliv na biodiverzitu je komentován v kapitole D.1.1.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Předmětný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v období výstavby.
Doprava materiálu na staveniště vyvolá nárůst dopravy na přilehlých komunikacích (silnice
I/38, I/2, III/3272, III/3273, III/3275 a III/3277 a další místní a účelové komunikace), případně
provizorních přístupových cestách, který bude časově omezen pouze na dobu výstavby.
V rámci stavby bude probíhat přeprava stavebních materiálů a odpadů vč. materiálů určených
k recyklaci. Je pravděpodobné, že rozsah automobilové dopravy podmíněný realizací
plánovaného záměru bude v určitých měsících představovat určitou zátěž (hlukovou i emisní)
pro obyvatelstvo.
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Ostatní infrastruktura
V souvislosti se stavbou bude dotčena i ostatní infrastruktura (vodovod, kanalizace, elektrické
přípojky, vysokotlaké, středotlaké plynovody a produktovody). Veškeré přeložky a úpravy této
infrastruktury jsou řešeny s jejich vlastníky.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Ovzduší
Období výstavby
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze na omezenou dobu v průběhu realizace stavby. Pro
kvantifikaci výsledných hodnot imisních koncentrací v období výstavby byla zpracována
rozptylová studie (příloha 5). Je uvažováno s umístěním recyklační základny v bezprostřední
blízkosti železniční trati (k.ú. Kolín, parc. č. 3031/7, výměra parcely cca 4700 m2). Nicméně
pro provoz recyklační základny a ukládání materiálu se uvažuje s plochou cca 2400 m2.
Vzdálenost recyklační základny od nejbližší obytné zástavby bude cca 370 m.
Plošné zdroje
Plošný zdroj znečištění ovzduší představuje mobilní drtící zařízení s recyklační linkou (třídič
a drtič). Uvažovaný výkon recyklační linky je 100 t/h. Při provozu bude využíváno skrápěcí
zařízení (mlžící skrápěcí systém), kterým bude prašnost částečně eliminována. Jako další
plošný zdroj jsou určeny plochy pro dočasné skladování materiálu určeného k recyklaci a po
recyklaci (plocha cca 4 704 m2).
Celkové předpokládané množství materiálu (štěrku) určeného k recyklaci je přibližně
14 722 m3, tj. 26 500 t (při převodním koeficientu 1 800 kg/m3). Plošný zdroj (plocha recyklační
linky a plocha pro skladování) byl v souladu s metodikou Symos 97 rozdělen na segmenty
jednotného rozměru (čtverce). Emise (koncentrace znečišťujících látek), které budou vznikat
provozem jednotlivých částí plošných zdrojů znečištění ovzduší z recyklace, byly spočteny dle
metodiky Symos 97 na základě emisních faktorů (viz příloha 5) pro recyklační linky stavebních
hmot. Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL (tuhých znečišťujících látek) byl
v rozptylové studii uvažován 51% (PM10), resp. 15% (PM2,5), a to (dle Metodického pokynu
MŽP, odboru ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií, přílohy č. 2, uvedené ve
Věstníku MŽP č. 8/2013).
Tab. 9: Množství znečišťujících látek z jednoho segmentu plošného zdroje (Recyklační stanice
Kolín v blízkosti rozvodny Borovinka)
Množství znečišťujících
látek [g/s]

Recyklace
drcení

Recyklace
třídění

Recyklace
přesypy

Skladování
materiálu

PM10

0,145

0,055

0,042

0,000117

PM2,5

0,043

0,016

0,012

0,0000344
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Celkové množství emisí z provozu recyklační stanice (za modelový rok):
-

PM10 – 133 kg

-

PM2,5 – 39 kg

Liniové zdroje
Vzhledem ke skutečnosti, že se uvažuje s dopravou materiálu k recyklační základně po
železnici, je mezi liniový zdroj pro potřeby rozptylové studie započítán pouze pohyb bagru,
respektive nakladače pohybující se po ploše zařízení staveniště. Pro pohyb bagru/nakladače
po ploše staveniště, kde je umístěna recyklační základna bylo uvažováno s plynulostí provozu
10 a rychlostí 5 km/h.
Tab. 10: Emise znečišťujících látek z pohybu bagru/nakladače (liniový zdroj)
Znečišťující látka

Plocha staveniště
(pohyb bagru/nakladače)

Množství emise [g.s-1.m-1]

PM10

0,0000011332

PM2,5

0,0000003308

NO2

0,0000001058

benzen

0,0000000030

benzo[a]pyren

0,0000161326 µg.s-1.m-1

Bodové zdroje
S bodovými zdroji není při realizaci záměru uvažováno.
Emise z provozu recyklační linky umístěné v blízkosti rozvodny Borovinka budou tvořeny
zejména emisemi tuhých znečišťujících látek (TZL) – suspendovaných částic velikostních
frakcí PM10 a PM2,5, které budou vznikat během procesu recyklace (třídění a drcení materiálu)
a během všech přesypů a celkové manipulace s tímto materiálem. Kvalita ovzduší
v hodnoceném území nebude výrazněji zatížena pohybem nákladních automobilů, jelikož se
uvažuje, že materiál k recyklaci bude do/ze zařízení přepravován po železnici, čímž odpadne
zátěž na kvalitu ovzduší související s vyšší intenzitou nákladní dopravy.
V souvislosti se zvýšenou prašností v etapě výstavby je třeba při realizaci stavby dodržovat
následující opatření ke zmírnění prašnosti a negativního obtěžování obyvatel v lokalitě,
vycházející z dokumentu Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy CZ02
(MŽP 2016, aktualizace 2020), dále pak Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke
stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností
(2019) a Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení
částicemi PM10 (2015):
Pro ochranu ovzduší při realizaci stavebního záměru doporučujeme dodržet následující
opatření, která jsou navržená zejména k eliminaci prašnosti v zájmové lokalitě:
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Doprava a manipulace se sypkými hmotami


plnění nákladních vozidel ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo



zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích



použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)



čištění komunikací



čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace



skrápění a vlhčení materiálu (mimo případy, kdy hrozí zamrznutí materiálu,
riziko z kluzkého povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu na vozovce
nebo nejsou dostatečné zdroje vody)

Skladování sypkého materiálu


zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými aditivy



překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)



zpevňování povrchu



zatravňování povrchu

Na základě výše uvedených skutečností není nutné navrhovat kompenzační opatření.
Období provozu
Vzhledem k tomu, že primárním předmětem záměru je rekonstrukce a novostavba traťové
spojky, nedojde po dokončení stavebních prací souvisejících s výstavbou železnice ke snížení
znečištění ovzduší z provozu železnice. Avšak je nutné zmínit, že železniční doprava
představuje nejvhodnější variantu pro přepravu osob a zboží, jelikož nejméně ovlivňuje kvalitu
ovzduší, oproti ostatním druhům dopravy. Z těchto důvodu by se měla realizace
a modernizace železničních tratí plně podporovat, a to i za předpokladu, že v rámci výstavby
může a bude docházet ke zhoršení kvality ovzduší, avšak zhoršení kvality ovzduší bude
pouze dočasné a plně reverzibilní po ukončení stavebních prací.
Předpokládáme, že realizace záměru bude mít v celkovém kontextu akceptovatelný vliv na
ovzduší a do jisté míry i pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
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B.III.2. Odpadní vody
Během výstavby a provozu posuzovaného záměru budou vznikat především splaškové
odpadní vody a technologické odpadní vody na staveništi.
Technologická odpadní voda
Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby, budou představovat především
vody znečištěné v průběhu stavebních prací. Odpadní voda bude vznikat především v rámci
technologických postupů a v rámci mytí stavební techniky a zařízení. Množství této odpadní
vody není možné v současnosti odhadnout.
Pro mytí stavebních strojů a zařízení však budou ze strany dodavatelů stavby respektovány
a dodržovány předpisy na ochranu vod a mytí bude probíhat jen v zařízeních k tomuto účelu
zřízených a ve zkolaudovaných stavbách (v případě pevných staveb). Ta jsou na základě
našich zkušeností umístěna mimo vlastní posuzovanou stavbu v rámci stávajících objektů
a platí pro ně to, co bylo řečeno o vodách splaškových.
V případě vypouštění těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutno respektovat
kanalizační řád a pokyny provozovatele kanalizace.
Při čištění příjezdových komunikací na stavbu budou kromě ručního čištění a zametacích vozů
nasazeny i vozy kropící. Jejich nasazení má význam především v době suchých ročních
období, kdy dochází na komunikacích zatížených staveništní dopravou k vyšší prašnosti.
Po dokončení stavby budou odpadní vody vznikat v rámci běžného provozu železničních
souprav a pozemních objektů.
Splaškové odpadní vody

Ve fázi výstavby vznikající odpadní vody budou likvidovány v souladu s vodním zákonem
a nař. vl. č. 401/2015 Sb. Množství těchto vod bude omezené. Důvodem je používání
chemických WC na jednotlivých zařízeních stavenišť. Splaškové vody v době výstavby tak na
vlastní stavbě budou omezeny pouze na vody znečištěné v důsledku mytí rukou. Jejich
množství můžeme odhadnout na cca 50 l na jedno zařízení staveniště a den.
Případně budou vody převáženy k čištění na nejbližší ČOV nebo vypouštěny do kanalizace
pro veřejnou potřebu, s předchozím souhlasem provozovatele této infrastruktury. K tomu účelu
zajistí dodavatel stavby smlouvu s provozovatelem uvedené ČOV, resp. kanalizace, včetně
potřebné finanční úhrady. Skutečnost převozu by se měla promítnout do provozního řádu
ČOV.
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Ve fázi provozu záměru budou vznikat odpadní vody v rámci běžného provozu vlakových
souprav a pozemních objektů. Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena
standardním způsobem, se snahou o minimalizaci jejich množství.
Srážkové vody nejsou vodami odpadními. Nakládání se srážkovými vodami je pojednáno
v kapitole B.I.6.

B.III.3. Odpady
Při realizaci posuzované stavby a jejím následném užívání vzniknou odpady různých skupin
a druhů dle „Katalogu odpadů". Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O),
tak o odpady kategorie „nebezpečný“ odpad (N).
Při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování,
skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) je třeba dodržet
ustanovení legislativních předpisů platných v oblasti nakládání s odpady. V České republice
se nakládání s odpady řídí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých
zákonů (zákon o odpadech), v aktuálním znění. S legislativou odpadového hospodářství úzce
souvisí legislativní předpisy platné v oblasti nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími
předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje
i zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích. Dále je třeba řídit se
také dalšími prováděcími vyhláškami a předpisy.
Nakládání s odpady
Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem
č. 541/2020 Sb. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb. a se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění). Tuto povinnost by měl investor dále
promítnout do dodavatelských smluv, neboť původcem odpadů vznikajících při výstavbě
budou dodavatelé stavby (odpady vznikají při jejich podnikatelské činnosti), kteří by se měli
o své odpady postarat v souladu se zákonem o odpadech.
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Nakládání s „nebezpečnými“ odpady (N)
Nebezpečný odpad je definován jako odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných
vlastnostech odpadů (nařízení komise (EU) č. 1357/2014), nebo který je uveden v Katalogu
odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb.) jako nebezpečný odpad, nebo je smíšen nebo znečištěn
některým

z odpadů

uvedených

v Katalogu

odpadů

jako

nebezpečný.

Hodnocení

nebezpečných vlastností odpadů musí provádět pouze osoba s pověřením k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.
Ředění nebo mísení odpadů za účelem splnění kritérií pro přijetí na skládku a mísení
nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno!
Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován identifikační list nebezpečného odpadu a místo
nakládání s nebezpečným odpadem bude vybaveno tímto listem.
Odpady vznikající v rámci výstavby záměru
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, lze rozdělit na ty, které budou vázány
na vlastní proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s použitými
technologiemi, mechanismy, zázemím stavby apod. Kromě těchto odpadů budou na staveništi
a zařízeních stavenišť vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidí (většinou komunální
odpad). Odpadový materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně
do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Odpady
ze stavby budou odváženy a odstraňovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou, které bude možné specifikovat až po
vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a dodavatelem stavby. Obecně platí zásada, že
na ploše staveniště je vhodné ukládat odpady jen krátkodobě.
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění,
pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví
osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou
oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí
povinnosti původce s výjimkou povinnosti vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na
zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy.
Převážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace záměru budou tvořit odpady patřící
dle „Katalogu odpadů“ do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené
zeminy z kontaminovaných míst. Tyto odpady mohou být při vhodném řízení jejich vzniku
a nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.

Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

36

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Tab. 11: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Kód druhu
odpadu

Kategorie
Název druhu odpadu
odpadu

Jednotky Celkem

15 01 01

O

papírové a lepenkové obaly

t

1,080

15 01 02

O

plastové obaly

t

1,130

15 01 10

N

obaly znečištěné nebezpečnými látkami

t

0,085

16 02 13

N

trafo s olejem bez náplně PCB a škodlivin

ks

32,000

16 02 14

O

elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn –
Al, Cu a vz. kovy)

t

4,311

16 02 16

O

odpojovače-ocel, porcelán 100 kg

ks

12,000

16 06 02

N

akumulátory alkalické (NiCd)

t

1,000

17 01 01

O

beton z demolic objektů, základů TV

t

1605,600

17 01 01

O

železniční pražce betonové

t

3275,000

17 01 01

O

prostý beton z demolic mostů

t

1211,800

17 01 02

O

stavební a demoliční suť (cihly)

t

74,000

17 02 03

O

PE podložky

kg

4900,000

17 02 04

N

pryžové podložky

kg

9900,000

17 03 01

N

asfaltové směsi s dehtem

t

5,400

17 03 02

O

vybouraný asfaltový beton bez dehtu,
živičné lepenky bez dehtu

t

1748,480

17 04 01

O

odpad mědi a jejich slitin

t

45,500

17 04 05

O

železný šrot – konstrukce, stožáry, potrubí,
koleje

t

1417,350

17 04 11

O

zbytky kabelů, vodičů

t

1,560

17 05 04

O

výkopová zemina – odkop

t

237407,700

17 05 04

O

zemina a kamení

t

2998,800

17 05 08

O

štěrk z kolejiště

t

21645,500

17 09 04

O

železobeton z demolic mostů

t

490,375

17 09 04

O

kamenivo + beton

t

9407,400

20 03 01

O

komunální odpad

t

0,540

Největší množství odpadů budou tvořit odpady katalogového čísla 17 05 04.
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O
Významné množství těchto odpadů bude vznikat při výkopových pracích v rámci celé stavby
(materiál z železničního spodku, výkop v místě vedené kabelové trasy, při rekonstrukci
mostních objektů apod.). S vytěženou zeminou je třeba nakládat v souladu se zákonem
o odpadech a prováděcími předpisy k němu.
Zemina z výkopů splňující charakteristiky pro materiál vhodný do náspů, může být využita
v rámci téže stavby. V případě, že se bude jednat o zeminu splňující požadavky na uložení na
povrchu terénu, je možné využití výkopové zeminy na terénní úpravy jiných staveb, na
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rekultivačně – asanačních plochách, případně lze tento odpad využít na konstrukční vrstvy
skládek (tzn. k technickému zabezpečení skládky) nebo na terénní úpravy skládky.
Pokud nebudou zemina a štěrk využity k výše zmíněným účelům, bude nutno s nimi nakládat
jako s odpadem a přebytečné materiály budou předány do příslušného zařízení k odstranění
odpadů.
Při samotné realizaci výkopových prací je třeba sledovat, zda těžený materiál nebyl
kontaminován nebezpečnými látkami (zejména pohonné hmoty a maziva). V případě zjištěné
kontaminace je nutno provést analytický rozbor odpadu a následně na základě výsledku
tohoto rozboru odpad zatřídit jako druh 17 05 03 a nakládat s tímto odpadem jako s odpadem
nebezpečným (např. biodegradace nebo uložení na skládce nebezpečných odpadů).
Odpady vznikající při provozu záměru
V rámci provozu půjde především o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace v rámci
údržby železničního tělesa a odpad spojený s běžnou údržbou a opravami zařízení.

B.III.4. Hlukové poměry a vibrace
Posuzovaná stavba vyvolá hlukovou zátěž, jak v období vlastní realizace stavebních prací,
tak v období provozu. Pro vyhodnocení vlivu hluku z provozu železniční trati byla zpracována
hluková studie (příloha 4) a to od poslední výhybky v Kutné Hoře hl. nádraží po první výhybku
nákladové skupiny v žst. Kolín. Na posuzovaném úseku trati je po prověření přiznána korekce
na starou hlukovou zátěž.
Období výstavby
Zdroje hluku uvedené v následující tabulce shrnují nejhlučnější stavební mechanizaci dané
etapy a jsou do výpočtového modelu vsazeny jako liniové zdroje hluku pro každou
rekonstruovanou kolej.
Přesný průběh stavebních postupů a využití stavebních zařízení se odvíjí od možností
budoucího zhotovitele stavby, jehož stupeň mechanizace, pracovní kapacita a technologie
nejsou známy. Na základě harmonogramu stavby a dle zkušeností z hodnocení obdobných
záměrů je odhadováno nasazení mechanizace.
Zdroje hluku uvedené v následující tabulce shrnují nejhlučnější stavební mechanizaci dané
etapy a jsou do výpočtového modelu vsazeny jako liniové zdroje hluku pro každou
rekonstruovanou kolej.
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Železniční doprava bude mít hlavní roli v návozu stavebního materiálu z velkých vzdáleností
k prostoru stavby. Silniční pak bude klíčová v rámci vlastního staveniště rekonstruovaného
úseku.
Odhadovaný harmonogram prací je pro 1TK od konce června 2023 do konce roku – celkem
6 měsíců. U 2TK je to potom počátek roku 2023 až konec července 2023 – celkem 7 měsíců.
Doba realizace Hlízovské spojky je od dubna 2022 do konce července 2023 (15 měsíců).
Tab. 12: Soupis stavební mechanizace
Etapa

1.
Demontáž kolejí
a nástupišť,
odtěžení a
sanace štěrku

2.
Realizace
nového
kolejového
svršku

Zdroj hluku

Doba
provozu
[hod]

Počet dní

dvoucestné rypadlo – 4x

12

150

104

nakladač – 4x

12

150

105

Bourací kladivo Atlas Copco SB 452

6

50

109

Pásový dozer SD16 – 2x

8

150

106

autojeřáb

6

60

95

pokladač kolejových polí PKP 25/20

8

60

106

benzínový rázový utahovák

4

60

106

benzinová vrtačka kolejnic

4

60

94

rozbrušovací pila pro řezání kolejnic

4

60

117

nákladní automobil (30 tun) – 12x

12

150

93

pokladač kolejových polí PKP 25/20

10

40

106

CASAGRANDE B180HD

10

20

110

podbíječka Plasser UNIMAT

12

10

118

dynamický stabilizátor koleje VKL 402

10

10

104

zhutňovač štěrkového lože ZŠ 800

10

10

115

Autodomíchávač Stetter C3

4

60

105

nakladač – 4x

12

150

105

dvoucestné rypadlo – 4x

12

150

104

autojeřáb

10

100

95

benzínový rázový utahovák

4

60

106

nákladní automobil (30 tun)

12

150

93

LwA

[dB]

V rámci stavby je uvažováno s recyklací a deponií materiálu ze štěrkového lože. Dále je
uvažováno s umístěním recyklační stanice (RS) na štěrk poblíž rozvodny Borovinka
(p. č. 3031/7, k. ú. Kolín, právo hospodařit České dráhy a. s.). Vzdálenost RS od nejbližšího
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obytného objektu bude cca 350 m. Akustický výkon recyklační základny byl stanoven na
117 dB, a to na základě přímého akustického měření podobného zařízení v minulosti.
Pro účel deponie se uvažuje s částí nezpevněné plochy. Uvažuje se se záborem cca 2400 m2
na pozemcích p. č. 3031/3 a 3031/13 k. ú. Kolín (právo hospodařit Správa železnic s. o.).
Z výsledků studie vyplývá, že objekty nacházející se v blízkosti rekonstruovaných kolejí budou
krátkodobě ovlivněny vysokou hlučností, ale při zohlednění pohybu zdrojů hluku v průběhu
postupu prací nedojde k překračování úrovně hlučnosti ohrožující zdraví lidí. Hygienický limit 65 dB pro stavební činnost (7:00-21:00) nebude překročen ani u nejbližších objektů. Pro
stupeň DSP bude, na základě precizovaných dopravních tras a počtu vozidel, provedeno
akustické vyhodnocení dopravy přesunovaného materiálu.
Nejhlučnější fází bývá směrová a výšková úprava automatickou strojní podbíječkou včetně
zhutnění štěrkového lože v definitivní poloze dynamickým stabilizátorem. Běžně automatické
strojní podbíječky zvládnou zpracovat asi 400 m koleje za hodinu. U výhybek je práce
pomalejší, přičemž podbití jedné výhybky trvá asi 20 minut. Při průjezdu je ekvivalentní hladina
akustického tlaku od vzdálenosti nad 15 m od osy srovnávané koleje nižší než 65 dB.
Vzhledem k velmi krátkodobému účinku působení v řádu minut během denní doby nedojde
k ohrožení zdraví. Noční práce nejsou uvažovány.
Co se týká hlukové zátěže při procesu výstavby z recyklační stanice, lze předpokládat, že při
nepřetržitém provozu se očekává limitní izofona 65 dB ve vzdálenosti maximálně 135 m od
nehlučnějšího zařízení (drtičky kameniva). S ohledem na využití základny a vzdálenost obytné
zástavby se nepředpokládá nadlimitní ovlivnění hlukem během výstavby. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb za dobu výstavby
nepřekročí 55 dB od provozu recyklační základny.
V noční době však není provoz recyklační základny možný, protože by došlo k překročení
hygienického limitu.
Období provozu
Intenzity vlakové dopravy byly dodány zpracovatelem dopravní technologie, které byly
schváleny složkami Správy železnic s. o. (O6). Podkladem byly jízdní řády a statistické údaje
o průměrných skutečně realizovaných jízdách vlaků.
Na posuzovaném úseku trati se nachází tuhé podkladnicové uchycení kolejnic (typ R65) na
pražcích SB6 a S88, svařeno do bezstykové koleje.
Ve výhledovém stavu bude realizován nový kolejový rošt tvořený kolejnicemi (svařeny do
bezstykové

koleje)

typu

60

E2

uloženými

na
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bezpodkladnicovým upevněním. Všechny výhybky jsou navrženy jako nové 2. generace
UIC60 v základním tvaru.
Tab. 13: Intenzity dopravy pro rok 2000
Druh soupravy

Den (6:00 – 22:00)

Noc (22:00 – 6:00)

Celý den

R, Sp

16

2

18

Os

21

5

26

Nex

12

6

18

Pn

17

8

25

Mn

2

1

3

Lv/Služ

5

0

5

Celkem vlaků

73

22

95

Tab. 14: Intenzity dopravy pro stávající stav – rok 2020
Druh soupravy

Den (6:00 – 22:00)

Noc (22:00 – 6:00)

Celý den

R, Sp

27

2

29

Os

31

7

38

Nex

6

4

10

Pn

6

4

10

Mn

1

1

2

Lv/Služ

5

2

7

Celkem vlaků

76

20

96

Tab. 15: Intenzity dopravy pro výhledový stav (2035)
Den (6:00 – 22:00)

Noc (22:00 – 6:00)

Celý den

A

B

C

A

B

C

A

B

C

R, Sp

61

30

31

7

4

3

68

34

34

Os

30

30

-

6

6

-

36

36

-

Nex

11

8

3

8

7

1

19

15

4

Pn

9

9

-

5

5

-

14

14

-

Mn

1

1

-

1

1

-

2

2

-

Lv/Služ

5

5

-

2

2

-

7

7

-

Celkem vlaků

117

83

34

29

25

4

146

108

38

Druh soupravy
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Porovnáním stavu hlučnosti roku 2000 s výhledovým a stávajícím stavem je prokázáno, že se
neočekává zhoršení hlučnosti ve výhledovém stavu. Celkově dochází ke snížení stavu
hlučnosti oproti roku 2000 vlivem rekonstrukce kolejového svršku a intenzit dopravy. Zvýšení
rychlosti vede pouze k mírnému nárůstu hlučnosti oproti výše uvedenému poklesu.
I přes deklarované snížení hlukové zátěže v okolí trati by ve výhledovém stavu docházelo
k překračování limitů v noční době u objektů V2 (Starý Kolín 108, k.ú. Starý Kolín) a V8
(Hlízov 94, k.ú. Hlízov.), a to hlavně vlivem jejich těsné blízkosti s železnicí. Proto byla
navržena následující protihluková opatření formou individuálních protihlukových opatření
(IPO), kterými se rozumí zabezpečení dostatečné vzduchové neprůzvučnosti pláště
budov (výměna oken, pokud je to nutné) a zajištění větrání místností jiným způsobem než
otevřením okna do nadlimitně zasažené fasády
Vzhledem k vypočtené hlukové zátěži před těmito objekty je odhadována výměna oken za
okna s neprůzvučností min. 31 dB spadající do kategorie TZI č. 2 (třída zvukové izolace). Ze
zkušeností a na straně bezpečnosti je však doporučena realizace oken spadající o třídu výš –
tedy TZI č. 3.
Vyhodnocení vibrací
Na rekonstruované trati lze vlivem rekonstrukce očekávat nižší projev vibrací z důvodu lepších
vlastností železničního spodku a zejména železničního svršku.
V měřicím místě M1 – Starý Kolín 108 byly změřeny vážené hladiny zrychlení včetně přičtené
nejistoty na hraně hygienického limitu u některých vlakových souprav (R a Pn). V měřicím
místě M2 – Hlízov 94 byly změřeny vážené hladiny zrychlení, které (mimo jednu vlakovou
soupravu) prokazatelně splňují hygienické limity.
Hygienický limit není v současném stavu prokazatelně překračován a nepředpokládá se
zhoršení situace. Dle zkušeností je naopak předpokládáno zlepšení situace vlivem
rekonstrukce trati. Jelikož byly změřeny nejbližší (nejexponovanější) objekty podél
posuzovaného úseku trati, není vzhledem k výše uvedenému navrhována realizace
antivibračních opatření.

B.III.5. Rizika havárií
Posuzovaný záměr nepředstavuje zásadní riziko z hlediska havárií v dotčené lokalitě, při
dodržování zásad provozních řádů a bezpečnosti práce pracovníků i uživatelů. Možnost
vzniku havárie s negativním dopadem na životní prostředí i zdraví lidí je možné omezit na
minimum technickými a organizačními opatřeními.
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Mezi rizika spojená s realizací stavby lze uvést únik pohonných či stavebních hmot do půdy,
případně do vody a jejich kontaminace (pro tyto případy se zpracovává havarijní plán). Tomu
bude zabráněno technologickou kázní dodavatelů těchto prací.

B.III.6. Doplňující údaje
V rámci realizace záměru nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření
ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem předmětného záměru nebudou emitována
radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní
dopad uvnitř nebo vně objektů. Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
Dle odvozené mapy radonového rizika ČR se záměr nachází na území s nízkým radonovým
rizikem.
Integrovaná prevence
Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control –
IPPC) je pokročilým způsobem regulace průmyslových a zemědělských činností ve vztahu
k životnímu prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje
znečištění již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů, čímž dochází k úspoře
nákladů na koncové technologie, spotřebovávané suroviny a energii.
Integrovaná prevence překonává princip složkového přístupu, který často vedl jen k přenosu
znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, a strategii koncových technologií, které
odstraňují vzniklé znečištění převážně pomocí filtrů, odlučovačů a jiných čistících zařízení.
Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších
dostupných technik (BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu
prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek.
Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech
o BAT (BREF).
Praktickou aplikací principu IPPC je integrované povolování průmyslových a zemědělských
zařízení. Integrované povolení vydává právnickému subjektu provozujícímu průmyslovou nebo
zemědělskou činnost vymezenou v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, krajský úřad, případně MŽP. Integrované povolení nahrazuje většinu složkových
povolení (např. v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady).
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Příloha č. 3 k zákonu EIA požaduje, aby byl v části B. 6. oznámení, v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, podán stručný popis technického
a technologického řešení záměru včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry.
Ani výstavba, ani provoz záměru „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín
(mimo)“ nespadají do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, neboť ani
výstavba, ani provozování železniční dopravy nespadá do žádné kategorie činností
vymezených v příloze č. 1. k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Vzhledem k tomu
v tomto Oznámení není předloženo porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ
C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
C.1.1 Charakteristika území
Řešený záměr je situován mezi městy Kutná Hora a Kolín a prochází intenzivně
obhospodařovanou zemědělskou krajinou s nízkým podílem přírodních či přírodě blízkých
biotopů a krajinotvorných prvků. V oblasti Hlízovské spojky se nachází souvislý lesnatý porost
Borovinka. Terén je rovinatý, nadmořská výška lokality se pohybuje okolo 200 m n. m.

C.1.2. Klima a ovzduší
Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území záměru k severnímu podnebnému pásu,
ve kterém dochází ke střetu vlivů Atlantského oceánu a eurasijského kontinentu. V celé oblasti
převládá ve větší části roku proudění západních směrů, které přináší na území vlhčí
vzduchové hmoty, nezanedbatelná je ovšem i složka severozápadní a jihovýchodní.
Z klimatického hlediska (Quitt, 1971) zasahuje lokalita záměru do teplé oblasti T2
charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Bližší charakteristiky teplé oblasti T2 udává
následující tabulka.
Tab. 16: Klimatické charakteristicky oblasti T2 (Quitt 1971)
Klimatické charakteristiky

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3

Průměrná teplota v červenci

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu

8–9

Průměrná teplota v říjnu

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50
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Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Klimatické změny
Extrémní výkyvy počasí jako jsou náhlé intenzivní srážkové či sněhové úhrny, záplavy, vlny
veder

či

nízké

hladiny

řek mohou

Frekventovanější

výskyt

extrémních

mít

výrazný

projevů

vliv také

počasí

na

bude

železniční

dopravu.

způsobovat

častější

vznik nesjízdnosti úseků dopravních cest v důsledku jejich zaplavení, fyzického poškození,
zatarasení popadanými stromy následkem vichřice apod. To bude klást zvýšené nároky na
jedné straně na zajištění kapacity a vůbec existence objízdných tras a na organizaci dopravy,
na druhé straně na schopnost správců infrastruktury dostatečně rychle reagovat na vzniklé
mimořádné události. Důležitá je i prevence a údržba zeleně a stožárů, které by mohly
spadnout na dopravní cestu v důsledku silného větru, námrazy, vysoké sněhové pokrývky.
Problémem je v tomto případě hrozba úplného přerušení provozu při neexistenci objízdné
trasy.
Náhlé ledovky či sněhové úhrny v zimním období mohou mít negativní vliv na nehodovost,
jakož i kvalitu infrastruktury a fungování dopravy. Závažný je dopad ledovky na
provoz elektrických drah, kdy dochází ke ztrátě funkčnosti trolejových vedení, které vede
k úplnému ochromení dopravy.
Zvýšení teplot a častější fluktuace vysokých a nízkých teplot zvyšují nároky na klimatizaci
a temperování vozidel hromadné dopravy. Kromě ohřevu odpadním teplem motorů, bude
pravděpodobně nadále růst nárok na období, kdy je prostor dohříván, na druhou stranu budou
během letních měsíců růst požadavky na klimatizaci s cílem chlazení prostoru, které je
však energeticky značně náročné. Z těchto důvodů lze očekávat zvýšenou spotřebu energií při
provozu dopravních prostředků.
Dopad klimatických změn na dopravní infrastrukturu je řešen především v rámci zásobování
energií a u stability dopravních staveb před účinkem povodňových stavů. Výpadky energií se
předpokládá řešit záložními zdroji.
Ovzduší
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji dlouhodobě ovlivňuje především vývoj v sektoru
dopravy a také lokální vytápění domácností. Nejvyšší koncentrace škodlivých látek jsou
v ovzduší při špatných rozptylových a povětrnostních podmínkách (např. inverzních stavech)
a v chladnější polovině roku.
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Pro charakteristiku stávajícího stavu znečištění ovzduší v záměrem dotčeném území byly
použity údaje z Českého hydrometeorologického ústavu – klouzavé pětileté průměrné imisní
koncentrace látek v období od roku 2015 do roku 2019.
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji je ovlivněna jak průmyslovými a energetickými podniky,
tak, silniční dopravou a také aktuálními meteorologickými podmínkami.
Tab. 17: Stávající úroveň znečištění dle klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací
za období 2015–2019 (zdroj: www.chmi.cz)
znečišťující látka

NO2
(rok)

PM10
(den)

PM10
(rok)

PM2,5
(rok)

benzo[a]pyren
(rok)

benzen
(rok)

imisní koncentrace [µg/m3]

11,1 –
14,5

37,7 –
38,6

21,3 –
21,9

16,1 –
16,4

0,0009 – 0,001

0,9 – 1

Imisní limit [µg/m3]

40

50

40

20

0,001

5

Z tab. 17 je patrné, že na posuzovaném území jsou překračovány roční imisní koncentrace
benzo[a]pyrenu. Zvýšené koncentrace benzo[a]pyrenu se vyskytují v místech obytné
zástavby, v místech širé trati jsou imisní koncentrace znečišťujících látek podlimitní. Zvýšené
koncentrace benzo[a]pyrenu jsou způsobeny zejména spalováním v lokálních topeništích,
dopravou a zhoršenými rozptylovými podmínkami v zimním období. Ostatní znečišťující látky
se pohybují pod platným imisním limitem.

C.I.3. Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do České křídové tabule.
Geologickou stavbu tvoří sedimenty svrchní křídy stupně cenoman reprezentovanými
sedimenty peruckokorycanskeho souvrství zastoupeny korycanskými vrstvami, který je
charakterizován

glaukonitickým

pískovce,

středně

zrnitým

až

hrubozrnným,

typicky

zelenošedé a dále pak hrubozrnným pískovcem až drobnozrnné slepenci s křemitým tmelem
bíložluté až bělošedé barvy. Kvartérní pokryv je tvořen především zeminami eolického
a fluviálního původu. Ty jsou zastoupeny sprašovými hlínami, převážně přeplavenými
a polohami jemnozrnných až středně zrnitých písků, které se střídají s polohami štěrků až
štěrkopísků s příměsí jílovitých a hlinitých zemin. Celková mocnost kvartérního pokryvu
dosahuje na lokalitě cca 15 až 16 m. Nejsvrchnější část horninového sledu tvoří v zájmovém
území polohy navážek o max. mocnosti 0,80 m.
Hydrogeologická charakteristika
Dle hydrogeologické rajonizace spadá předmětná oblast z větší části do hydrogeologického
rajónu základní vrstvy 4340 – Čáslavská křída a její jižní část do rajónu 6531 – Kutnohorské
krystalinikum.
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Přípovrchová zóna Čáslavské křídy je tvořena jílovci a slínovci s volnou hladinou a průlinopuklinovou propustností. 1. vrstevní kolektor (pískovce a slepence) má hladinu napjatou také
s průlino-puklinovou propustností. Kutnohorské krystalinikum má nevymezený charakter
s průlinovou propustností. Hladina podzemní vody je volná.
Záměr nezasahuje do žádného území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního léčivého zdroje nebo
minerálních vod a žádné takové pásmo neleží v jeho blízkosti.

C.I.4. Nerostné suroviny
Předmětná trasa záměru nezasáhne do stanoveného dobývacího prostoru, chráněného
ložiskového území, či v území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle zákona
č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění pozdějších změn. Rovněž v nejbližším okolí lokality není
vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území (CHLÚ) ani dobývací prostor (DP), těžený či
netěžený.
Severně od předmětného záměru se v blízkosti železniční trati Kutná Hora – Kolín nachází
oblast okolo vodní plochy Sandberk, kde jsou lokalizována území, jakožto chráněné ložiskové
území Kolín a Kolín I., dále je to dobývací prostor štěrkopísků Kolín a výhradní ložisko. Do
těchto území nebude v rámci realizace stavby zasahováno.

C.I.5. Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska (Demek, J. a Mackovčin, P. 2014) se zájmová lokalita nachází
v níže specifikovaných jednotkách viz tab. 18.
Tab. 18: Geomorfologické členění zájmové lokality
Soustava

Česká tabule

Podsoustava

Středočeská tabule

Celek

Středočeská tabule
Českobrodská tabule

Podcelek
Čáslavská kotlina
Kolínská tabule
Okrsek

Labsko-klejnarská niva
Žehušická kotlina
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C.I.6. Hydrologické poměry
Předmětná oblast leží v povodí 3. řádu Labe od Doubravy po Cidlinu. Záměr kříží anebo
přichází do kontaktu s vodními toky, uvedenými v následující tabulce.
Tab. 19 Přehled potenciálně dotčených vodních toků a ostatních vodních linií
Vodní tok

IDVT (CEVT)

Drážní km (přibližně)

Polepka

10185513

296,800 – mimo zábor

Nebovidský potok

10185512

296,100

Hořanský potok

10185511

295,800

Bezejmenný tok

10176288

291,700

Beránka

10176280

289,300-288,200 – v souběhu

Správce vodního toku

Povodí Labe, s. p.

V blízkém okolí záměru se nacházejí vodní toky (Labe, Klejnárka a Vrchlice), které byly
vyhláškou č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností související se správou vodních toků, stanoveny vodohospodářsky
významnými vodními toky.
Stavba v úseku od km 296,755 do km 294,400 vede v souběhu se záplavovým územím
a aktivní zónou záplavového území řeky Labe. V oblasti drážních km cca 294,400 do km
291,100 pokračuje v souběhu se záplavovým územím Q100 řeky Klejnárky, stanoveným
Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 27. 5. 2005 pod 4393-42814/05/OŽP/V-Vi.
Stavební záměr leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V posuzovaném území nejsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma
vodních nádrží ani ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů.
Rámcová směrnice vodní politiky
Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření
s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad požadavků všech
forem užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném
zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti
vod vycházejí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice
vodní politiky“), dalších směrnic z oblasti ochrany vod a z obnovené strategie EU pro
udržitelný rozvoj.
Environmentální cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod
a vodních ekosystémů tvoří rámcové cíle a dále cíle konkrétní, jejichž účelem je dosažení cílů
rámcových. Rámcové cíle jsou cíle obecné, platné pro všechny vodní útvary a jsou definovány
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ustanovením § 23a vodního zákona, které je transpozicí požadavků Rámcové směrnice vodní
politiky. Pomocí plnění konkrétních cílů by mělo dojít k eliminaci jednotlivých vlivů,
způsobených zejména lidskou činností a ovlivňujících stav útvarů povrchových a podzemních
vod a chráněných oblastí.
Záměr nesmí ohrozit plnění environmentálních cílů Rámcové směrnice vodní politiky či
zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních vod, tzn. nesmí představovat významný
negativní zásah do hydromorfologických vlastností vodních toků nebo jiných mokřadů, ani
významný negativní zásah do fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností útvarů
povrchových či podzemních vod.
Posouzení souladu záměru se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále
jen „Rámcová směrnice vodní politiky“), je nezbytné pro financování záměru z veřejných
prostředků Evropské unie.
Citlivé oblasti
Ve smyslu nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v aktuálním znění, se všechny útvary povrchových
vod na území ČR, tedy i vody v okolí zájmové lokality, vymezují jako citlivé oblasti s následnou
odpovídající ochranou (emisní standardy pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do
vod povrchových ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech dle přílohy č. 1 výše
zmíněného nařízení vlády).
Citlivé oblasti vymezuje dle ustanovení § 32 odst. 2 vodního zákona vláda nařízením. Dle
ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., jsou všechny útvary povrchových vod
na území ČR vymezeny jako citlivé oblasti. Citlivou oblastí jsou tedy i vodní útvary typu „řeka“
(pro 2. plánovací cyklus), ve kterých je záměr situován.
Zranitelné oblasti
Dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění) jsou zranitelné oblasti
území, kde se vyskytují povrchové a podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako
zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů
ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Všechna stavbou dotčená katastrální území (Kolín, Starý Kolín, Libenice, Hlízov, Nové Dvory
u Kutné Hory, Malín a Sedlec u Kutné Hory) jsou vyhlášena zranitelnými oblastmi ve smyslu
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., v platném znění.
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C.I.7. Půdy
Genetickým půdním představitelem dle KPP je fluvizem modální (FLm), regozem modální
s kambizemí arenickou (RHm:KAr), černice modální (CCm), černozem modální (CEm),
hnědozem modální (HNm) a antropozem (AN).

C.I.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v aktuálním znění, můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny
„velkoplošných“ zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky (NP) a chráněné
krajinné oblasti (CHKO). Do skupiny „maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme
přírodní památky (PP), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a národní
přírodní rezervace (NPR).
Lokalita záměru neleží na území žádného velkoplošného ani maloplošného chráněného
území. Nejbližší velkoplošné chráněné území – CHKO Železné hory leží cca 17,5 km
jihovýchodním směrem. Nejbližší maloplošná chráněná území jsou NPP Kaňk (600 m
západně) a PP Kačina (1,6 km východně).
V blízkém okolí záměru se nenachází žádný přírodní park.

C.I.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území Ramsarské úmluvy (jedná se
o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské konvence.
Zájmová lokalita se nenachází v žádném výše zmíněném území.
Území soustavy Natura 2000
Jedná se o zvláštní typ území, které bylo na základě vědeckých předpokladů vybráno jako
lokalita pro soustavu chráněných území Natura 2000 podle legislativy Evropského
společenství, konkrétně podle směrnice Rady č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků
a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin. V rámci ČR je síť chráněných území Natura 2000 tvořena evropsky
významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).
Lokalita stavebního záměru není součástí výše zmíněných území. Nejbližší EVL Kačina je
vzdálena cca 1,6 km východně od oblasti záměru.
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Dle

stanoviska

Krajského

úřadu

Středočeského

kraje

ze

dne

15. 2. 2021

(č. j.

007063/2021/KUSK) dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemůže mít uvedený záměr samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ
pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

nadregionální

-

regionální

-

místní (lokální)

Dráha tvoří v katastru Kutné Hory rozhraní navrženého a funkčního lokálního koridoru LBK1
(obr. 3). U železnice LBK tvoří zapojený porost křovin. V místech křížení biokoridoru
a železnice nejsou navrženy zásadní stavební úpravy.
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Obr. 3: Křížení dráhy s ÚSES v katastrálním území Kutné Hory

Dle dostupných územních plánů a územně analytických podkladů dotčených obcí lze
konstatovat, že záměr nepřichází do kontaktu s dalšími skladebnými částmi ÚSES, a to jak
lokálními a regionálními, tak nadregionálními.

C.I.11. Významné krajinné prvky, památné stromy
Pojem významný krajinný prvek (VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v aktuálním znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu
zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů
včetně historických zahrad a parků.
VKP ze zákona
Trať překračuje tři drobné vodní toky – Nebovidský potok (ID: 10185512), Hořanský potok (ID:
10185511), bezejmenný potok (ID: 10176288). Údolní nivy těchto toků jsou nevýrazné
a zahrnují jen bezprostřední okolí; břehové porosty jsou silně eutrofizovány. Ekologickostabilizační funkce dotčených vodních toků a jejich údolních niv je slabá. Vodní toky jsou
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v místech křížení silně antropogenně ovlivněny; pod tratí jsou převedeny tmavými propustky.
Potenciál vodotečí k trvalému osídlení ekologicky hodnotných společenstev rostlin a živočichů
je nízký. V místech Hlízovské spojky dojde k zásahu do VKP les. Předpokládá se zde zábor
PUPFL. Porost tvoří borovicová monokultura, na pasekách jsou přítomny i pionýrské druhy
rostlin. Ekologicko-stabilizační funkce VKP se odráží v pozitivním ovlivňování mikroklimatu
a podpoře biodiverzity území (především ekotonová pásma). Lesní porost má navíc
krajinotvornou funkci území a příznivě působí na místní klima.
VKP registrované
Předmětný záměr se nenachází na území žádného registrovaného VKP.
Památné stromy
Cca 35 m od dráhy se v Hlízově u hřbitova nachází Lípy u Panny Marie (ID 104666). Jedná se
o dvě lípy velkolisté. Výstavba však nepředpokládá jejich dotčení.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Flóra a fauna
V rámci zpracování podkladů pro DÚR byl zpracován Biologický průzkum (příloha 2).
Dle

biogeografického

členění

České

republiky

se

lokalita

nachází

v Polabském

a Českobrodském bioregionu (Culek et al. 2013). Polabský bioregion tvoří katéna niv, nízkých
a středních teras. Biota náleží do 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, kvůli substrátu
však bez buku. Na terasách převažují borové doubravy se sarmatskými prvky, v podmáčených
sníženinách jsou typické slatinné černavy. Biota je celkově dosti diverzifikovaná, výběžek pod
soutokem s Vltavou je méně pestrý. Nereprezentativními částmi jsou vystupující svědecké
opukové a slínovcové vrchy s teplomilnými doubravami a dubohabřinami a vyšší terasy
s částečně hlinitým povrchem s dubohabrovými háji. V údolní nivě Labe jsou četné zbytky
dnes již téměř nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a mrtvých ramen. Na terasách
jsou kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny středně, dominuje zde orná půda, značnou
plochu zabírají sídla. Českobrodský bioregion formují plošiny na starších sedimentech
s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou
skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje
slabě teplomilná biota 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, na jihozápadě je již biota 3.
dubovo-bukového stupně. Biodiverzita je zde podprůměrná, exklávních a mezních prvků je
velmi málo, vyznívají některé západní prvky. Netypickou součástí jsou kopce u Kutné Hory
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a přechodný pás k Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. Bioregion je intenzivně
zemědělsky využíván, přesto se zde zachovaly unikátní komplexy přirozených částečně
podmáčených dubových lesů i teplomilná travobylinná lada a křoviny v údolích.
Flóra
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje typ vegetace, který by se v daném území
přirozeně vyskytoval jako výsledek dlouhodobého sukcesního vývoje ve vazbě na specifické
faktory území. Je podmíněn především klimatem, půdními faktory, konfigurací terénu a dalšími
faktory. Znalost potenciální vegetace je významná pro lepší představu o charakteru území
a původním stavu vegetačního krytu v dané lokalitě, ochranu stávajících biotopů a např. při
revitalizačních projektech, v rámci kterých umožní s ohledem na stanovištní podmínky stanovit
optimální druhovou skladbu vysazovaných dřevin.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 2001) se záměr
nachází v území, ve kterém byla rekonstruována vegetace střemchové jaseniny (PrunoFraxinetum) a černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Okrajově se trať
nachází i na území jilmové doubravy (Querco-Ulmetum) a kostřavové borové doubravy (Festuco
ovinae-Quercetum roboris).
Střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) – tří až čtyřpatrové porosty s dominantním jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior), olší lepkavou (Alnus glutinosa) či lípou srdčitou (Tilia cordata),
zastoupena bývá i střemcha obecná (Prunus padus) a dub letní (Quercus robur). Keřové patro
bývá velmi husté a tvoří jej zmlazení stromového patra. V bylinném podrostu převažují
hygrofyty a mezohygrofyty. Společenstvo širokých niv potoků v kolinním stupni. Rozšířeno
v okrajových partiích České tabule. Výskyt přirozených porostů je vzácný, většina byla
zmýcena.
Černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) – dominanty tvoří dub zimní
(Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus). Častá je také příměs lip (Tilia cordata
a T. platyphyllos), dubu letního (Q. robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu
(Acer pseudoplatanus), mléče (A. platanoides) a třešně ptačí (Prunus avium). Ve vyšších
a inverzních polohách se vyskytuje i buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba).
Dobře vyvinuté keřové patro je pouze v prosvětlených porostech a tvoří jej mezofilními druhy
opadavých listnatých lesů. Bylinné patro je určeno především mezofilními druhy bylin méně
trávami.
Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum) – ve stromovém patře dominují dub letní (Quercus robur)
a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V jejich podrostu se vyskytují jilmy vaz (Ulmus laevis), jilm
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habrolistý (U. minor) a javor babyka (Acer campestre). Keřové patro formuje střemcha obecná
(Prunus padus) a bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro se vyznačuje jarním aspektem,
ve kterém se uplatňují typické jarní geofyty. Tyto druhy později nahrazují nitrofyty s optimem
v letních měsících. Mechové patro zpravidla chybí. Porosty se potenciálně vyskytují podél
větších vodních toků v termofytiku a mezofytiku.
Aktuální stav vegetace
Botanický průzkum byl proveden 11. června a 2. září 2020 při slunečném a bezvětrném
počasí. Průzkum byl cílen na identifikaci ohrožených, a zvláště chráněných rostlin a živočichů
a

vyhodnocení

stavu

ostatně

potenciálně

dotčených

chráněných

zájmů

zákonem

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V bezprostředním okolí železnice byly přírodní či přírodě blízké biotopy vymapovány pouze na
několika lokalitách (Chytrý et al. 2010) – v místech navržené Hlízovské spojky se západním
směrem nachází fragment L7.1 Suché acidofilní doubravy, jižně pak L7.4 Acidofilní doubravy
na písku. Na stávající stopu trati posléze navazuje enkláva L2.2 Údolních jasanovo-olšových
luhů. V prostoru křížení trati s bezejmenným potokem se nacházejí biotopy silně ovlivněné
člověkem (X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla a X12B Nálety pionýrských dřevin,
ostatní porosty).
Lesní porost Borovinka
Na ploše navržené novostavby Hlízovské spojky se nachází monokultura borovice lesní
(Pinus sylvestris), do které jsou jižním směrem vtroušeny až souvislé porosty invazivního
trnovníku akátu (Robinia pseudoaccacia). Podél stávající tratě se hojněji vyskytuje nálet dubu
letního (Quercus robur) a břízy bělokoré (Betula pendula). Bylinné patro je tvořeno převážně
lipnicí hajní (Poa nemoralis). Rozvolněné porosty borovice a lesní mýtiny doprovází
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), v pokročilém letním aspektu pak plošně expanduje
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Jsou zde přítomny i pionýrské druhy rostlin, dominují
mezofilní keře s převahou ostružiníku maliníku (Rubus idaeus). Na této lokalitě lze
identifikovat i drobná kamenitá stanoviště, ze zajímavějších druhů byl zaznamenán
chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) či šťovík menší (Rumex acetosella). Na písečných
ploškách mimo plánovanou přeložku tratě byl evidován vzácnější taxon vyžadující další
pozornost C4a trávnička obecná (Armeria vulgaris). Podle databáze NDOP je v prostoru
lesního porostu evidován paličkovec nachový (Corynephorus canescens, C4a), který je taktéž
vázán na písčité bory.
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Z invazivních druhů rostlin se v lesním porostu Borovinka nacházejí dub červený
(Quercus rubra), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a zlatobýly (Solidago sp.).
Všechny druhy jsou soustředěné především do blízkosti náspu železnice.
Vegetace podél železnice
Jihovýchodní cíp lesního porostu Borovinka je podle Chytrého et al. (2010) vymapován jako
údolní jasanovo-olšový luh, který je veden souběžně s železniční tratí a je antropogenně
ovlivněn. Na lokalitě ho roztroušeně diagnosticky určuje olše lepkavá (Alnus glutinosa)
a bez černý (Sambucus nigra). Stávající trasa železnice následně vede polními ekosystémy,
lze zde identifikovat vegetaci jednoletých polních plevelů s mákem polním (Papaver rhoeas),
heřmánkovcem

nevonným

(Tripleurospermum

inodorum)

a

svlačcem

rolním

(Convolvulus arvensis). Železniční násep je doprovázen rozvolněným porostem dřevin
s převahou bezu černého, vrb (Salix sp.), ořešáku královského (Juglans regia) a ovocných
stromů, zejména hrušně obecné (Pyrus communis). Ze zajímavějších druhů lze jmenovat polní
plevel kamejku rolní (Buglossoides arvensis). V této oblasti byl také nalezen trs strdivky
sedmihradské (Melica transsilvanica, C4a). Prostor samotného kolejiště hojně osidluje
rozchodník suchomilný (Sedum rupestre) a přeslička rolní (Equisetum arvense).
Západně od Hlízova trať křižuje koryto bezejmenného potoka, které je bez vegetace. Na
březích se uchycuje přeslička rolní (Equisetum arvense), locika kompasová (Lactuca serriola),
chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). V širším okolí
vodního toku se podél trati rozrůstá rákos obecný (Phragmites australis). Podél bezejmenného
potoka je dle NDOP evidována ostřice pobřežní (Carex riparia, C4a).
Drážní těleso je v této oblasti doprovázeno ruderálními druhy, které jsou vázané na polní
ekosystémy. Uplatňuje se např. sveřep jalový (Bromus sterilis), kokoška pastuší tobolka
(Capsella bursa-pastoris), huseník Loeselův (Sisymbrium loeselii) a eutrofizovaná místa
zarůstá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Část trati vedoucí okolo obce Malín dominuje
rozvolněná vegetace s křovinami, kterou tvoří růže šípková (Rosa canina), ptačí zob obecný
(Ligustrum vulgare), dále slivoně (Prunus sp.) a bříza bělokorá (Betula pendula). Na
výslunných travnatých ploškách se vyskytuje srpek obecný (Falcaria vulgaris) a rýt žlutý
(Reseda lutea).
Podél liniových dopravních staveb, zejména železnicí, se v současné době významně šíří
nepůvodní a invazní rostliny. Podél železnice se hojně vyskytují zlatobýly (Solidago sp.),
turanka kanadská (Conyza canadensis), turan roční (Erigeron annuus), ojediněle pak bělotrn
kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus) a laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus). Z dřevin
se jedná zejména v severní části trati o rozšířený javor jasanolistý (Acer negundo).
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Na základě dendrologického průzkumu došlo k inventarizaci dřevin v trase záměru, který bude
ovlivněn rekonstrukcí traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo). Inventarizace
dřevin byla provedena terénní pochůzkou na základě dodaných podkladů objednatele. Byly
inventarizovány všechny stávající dřeviny, které by podle předpokladů mohly být dotčeny
v rámci realizace záměru. Dřeviny, které bude možné zachovat (nebudou v kolizi při realizaci
záměru), budou na stanovišti chráněny po dobu realizace záměru opatřeními, která navrhne
zhotovitel stavby. Opatření musí zajistit dostatečnou ochranu zachovaných dřevin dle platné
legislativy (dle standardu AOPK SPPKA 01-002 2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti).
Celkem bylo v terénu identifikováno 590 stromů a 331 zapojených porostů dřevin o celkové
ploše 65 724 m2. Nejčastěji jsou zde zastoupeny druhy: trnovník akát, olše lepkavá, topol,
smrk ztepilý, dub letní, ořešák vlašský, ale i ovocné druhy dřevin např. slivoň, jabloň domácí,
třešeň obecná apod. Dřeviny a porosty tvoří téměř ucelený pás, jako doprovod železnice.
Dřeviny se nachází na katastrálních územích Kolín, Starý Kolín, Hlízov, Malín, Libenice,
Sedlec u Kutné Hory a Nové Dvory u Kutné Hory.
Fauna
Bezobratlí
Na lokalitě záměru dominovaly běžné a biotopově nevyhraněné druhy bezobratlých. Podél
trati byly nalézány ulity páskovky keřové (Cepaea hortensis) a hlemýždě zahradního (Helix
pomatia, V). Pod kameny byli zaznamenáni mravenci (Lasius sp.) či různé druhy stejnonožců
(stínka obecná Porcellio scaber, stínka zední Oniscus asellus, svinka obecná Armadillidium
vulgare). V místech navržené Hlízovské spojky byly nalezeny nikterak vzácné xylofágní druhy
brouků – tesařík borový (Spondylis buprestoides), hnědý (Arhopalus rusticus) a skvrnitý
(Leptura maculata). Pozorován zde byl i zástupce xerotermofilních motýlů běloskvrnáč
pampeliškový (Amata phegea, NT). Ze zvláště chráněných taxonů se na lesních mýtinách
vyskytovaly dělnice mravenců rodu Formica (O). V místech spojky a širé trati sbírali potravu na
vegetaci železničního násypu čmeláci zemní (Bombus terrestris, O).
Ryby
Železnice překonává tři drobné polní vodoteče, které vzhledem k jejich morfologii neumožňují
trvalý výskyt ryb. Koryta těchto toků mohou navíc nepravidelně vysychat.
Obojživelníci
Výskyt obojživelníků na záměrem dotčených plochách nebyl doložen. Zásahem nemohou být
dotčeny reprodukční vodní biotopy obojživelníků. Při průzkumu vodní nádrže cca 60 m od trati
u Malína (místní část Kutné Hory) byli zaznamenáni tři dospělci skokana zeleného (Pelophylax
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esculentus, SO, NT, V). Tento druh je v rámci vývojového cyklu silně vázán na vodní
prostředí, tudíž předpoklad jeho pravidelných migrací přes železnici je poměrně nízký.
Z okolních nádrží jsou často uváděny ropuchy obecné (Bufo bufo, O, VU). Diskutovaná nádrž
splňuje biotopové preference ropuchy obecné, tudíž její výskyt je zde rovněž pravděpodobný.
V úseku trati podél vodní plochy není situován žádný most ani propustek s návazností na
přirozené migrační trasy obojživelníků.
Další lokalitou obojživelníků jsou betonové nádrže u osady Skalka u Hlízova 300 m od
železnice. Z lokality je uváděna vitální populace skokana skřehotavého (P. ridibundus, KO,
NT, V). Migrační trasu z nádrží do nivy Klejnárky může potencionálně tvořit navazující
bezejmenný potok, který křižuje řešená železnice. Možnosti intenzivních a pravidelných
migrací jsou zde nicméně vzhledem k charakteru potoku málo pravděpodobné.
Plazi
Při průzkumu železnice byly hojně zaznamenány ještěrky obecné (Laceta agilis, SO, VU, IV).
Jejich výskyt v návaznosti na drážní tělesa je dobře znám; kamenitý železniční
svršek poskytuje ještěrkám vhodné podmínky k termoregulaci, úkrytům a lovu kořisti.
Železnice jsou vhodným prvkem pro šíření ještěrek krajinou. Nejčastěji byly ještěrky
pozorovány v úseku železnice podél lesního porostu Borovinka, kde se nachází mnoho
vhodných mikrobiotopů i mimo trať.

Obr. 4: Štěrkové lože se suchomilnou vegetací a rozvolněné porosty při drážní stezce – ideální
stanoviště ještěrky obecné (11. 6. 2020)
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

59

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Ptáci
V okolí trati se vyskytovaly vesměs běžné druhy ptáků kulturní krajiny. Ochranářsky významné
druhy jsou reportovány z pískovny Sandberk u Kolína, která je jen několik desítek m od dráhy.
Protože avifauna pískovny nemůže být záměrem zásadně ovlivněna, není dále specifikována.
Ze zemědělské krajiny okolo železnice jsou v NDOP uvedeny vzácnější druhy dravců
(vesměs zimní pozorování ptáků na tahu) – moták lužní (Circus pygargus, SO, EN, I), sokol
stěhovavý (Falco peregrinus, KO, EN, I), dřemlík tundrový (F. columbarius, SO, I). Polní
krajina okolo trati však není záměrem prakticky dotčena. Na základě průzkumu a analýzy
dostupných podkladů lze shrnout, že záměrem nejsou ovlivněny populace ochranářsky
významných ptáků.
Savci
V zájmovém území se vyskytují běžné druhy savců zemědělské krajiny – srnec obecný
(Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), liška obecná (Vulpes vulpes) či zajíc polní
(Lepus europaeus, NT). V oblasti lze očekávat výskyt obou druhů našich kun – skalní
(Martes fiona) i lesní (M. martes). V travnatých porostech podél dráhy se hojně vyskytuje
krtek obecný (Talpa europaea) a hraboš polní (Microtus arvalis). Zvěř sražená železniční
dopravou byla nalezena zejména v lesním úseku Borovinka. Z polí okolo trati pocházejí údaje
o křečkovi polním (Cricetus cricetus, SO, IV). Do zemědělských kultur (biotopu křečka)
však nebude v rámci záměru významně zasahováno.
V úseku mezi Hlízovem a Kutnou Horou je vymezen biotop zvláště chráněných velkých savců
(medvěd hnědý Ursus arctos, KO, CR, II, IV, rys ostrovid Lynx lynx, SO, EN, II, IV, vlk obecný
Canis lupus, KO, CR, IV, los evropský Alces alces, SO, CR). Biotop je v územně analytických
podkladech zanesen jako jev č. 36b. Základem zákonné ochrany biotopu je zamezit škodlivým
zásahům, které by mohly omezit celistvost biotopu a rozmnožování předmětných druhů na
území České republiky, a tím ohrozit jejich populace (Pešout et al. 2018). Úsek přes železnici
je označen jako kritické místo, neboť průchodnost zde kromě intravilánu sídel limituje
frekventovaná silnice I/38. Železnice je oproti silnici menším rušivým prvkem, nicméně její
efekt svou přítomností kumuluje. Z uvedených druhů lze v území vzhledem ke stávajícímu
rozšíření uvažovat pouze o potenciální migraci losa evropského.
Drážním tělesem je vedeno několik propustků, které však vzhledem k jejich umístění
a morfologii terénu nemají z hlediska migrací živočichů praktický význam.
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Krajinný ráz
Území není součástí přírodního parku podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Přírodní parky nejsou vyhlášeny ani v blízkém okolí stavby.
Záměr prochází rovinatým územím středních Čech, které se vyznačuje vysokou mírou
urbanizace a značným podílem zemědělských ploch. Hlavní kulturní charakteristikou území je
Kutná Hora s městskou památkovou rezervací zapsanou na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Podél dráhy se nacházejí převážně sekundární přírodní charakteristiky
krajinného rázu (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy živočichů, dřeviny mimo les). Atributy
harmonických vztahů v krajině se v okolí železnice nevyskytují.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Nemovité kulturní památky
Stavební záměr nekoliduje s žádnou kulturní památkou světového kulturního dědictví,
nemovitou kulturní památkou, ani zde nejsou evidovány vesnické památkové zóny nebo
rezervace, krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace. Na území
plánované stavby se nenachází žádné nemovité kulturní památky evidované v Katalogu
Národního památkového ústavu.
Archeologická a paleontologická naleziště
Zájmová lokalita se nachází v území kategorie UAN III, tj. území, na němž nebyl dosud
rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují
žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem,
existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. V těsné blízkosti na jih od
plánované Hlízovské spojky se však nachází lokalita ve stupni UAN I (poř. č. SAS 13-32-09/5),
kde byly nalezeny pozůstatky neolitického osídlení. Východně od tratě nedaleko obce
Hlízov se rozkládá další lokalita UAN I (poř. č. SAS 13-32-10/2).
V případě pozitivního archeologického nálezu je zhotovitel povinen informovat Archeologický
ústav AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Paleontologické nálezy (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) v zájmovém
území nepředpokládáme.

Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

61

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
Ve smyslu nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, jsou veškeré povrchové vody ČR,
tedy i vody v okolí zájmové lokality, citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou.
Všechna stavbou dotčená katastrální území (Kolín, Starý Kolín, Libenice, Hlízov, Nové Dvory
u Kutné Hory, Malín a Sedlec u Kutné Hory) jsou vyhlášena zranitelnými oblastmi ve smyslu
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., v platném znění.
Podle zjištěných poznatků (Komplexní radonová informace na mapy.geology.cz) spadá
zájmové území do kategorie území s nízkým radonovým rizikem.
V blízkosti stavebního záměru nejsou evidovány staré ekologické zátěže (www.sekm.cz).
Sesuvná území
Aktivní či pasivní sesuvy nebo jiné nebezpečné svahové deformace se dle dostupných údajů
(Geofond České republiky) v trase záměru nenacházejí.
Poddolovaná území
Část tratě západně od obce Hlízov zasahuje do poddolovaného území Sedlec u Kutné Hory –
Turkaňk (polymetalické rudy).
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.1.1. Vlivy na flóru, faunu a biologickou diverzitu
Flóra
Ochranářsky cenná společenstva a zvláště chráněné rostliny nebyly na území stavby zjištěny.
V oblasti lesního porostu Borovinka byla v širším okolí stavby zaznamenána trávnička obecná
(Armeria vulgaris, C4a) a dle NDOP také paličkovec nachový (Corynephorus canescens,
C4a). Oba tyto druhy jsou vázány na písčiny, které jsou na lokalitě místy rozšířeny. Dále byla
podél trati pozorována strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica, C4a), která se
roztroušeně vyskytuje v teplých oblastech celé České republiky, její širší populace tak nebude
ovlivněna. Výskyt ostřice pobřežní (Carex riparia, C4a) podél bezejmenného potoka nebyl
během terénního průzkumu v místě plánované stavby potvrzen. Převážná délka trati vede
polními ekosystémy s návazností na vegetaci polních plevelů a ruderální vegetace. Tato
společenstva vyžadují pravidelnou disturbanci, tudíž vlivy plánované stavby na tuto vegetaci
lze hodnotit jako nevýznamné. Podél trati se již v současné době vyskytuje řada invazivních
druhů, zejména zlatobýly (Solidago sp.), hojný výskyt těchto a dalších druhů (javor jasanolistý,
bělotrn kulatohlavý apod.) je předpokládán i do budoucna.
Na území záměru bylo v rámci inventarizace dřevin identifikováno 590 stromů a 331
zapojených porostů dřevin o celkové ploše 65 724 m2. Kácení bude prováděno pouze
v nezbytně nutném rozsahu, avšak v současné době nelze zcela jednoznačně stanovit, které
dřeviny bude nutné kácet, neboť kácení a případná náhradní výsadba bude uložena obecními
úřady v rámci povolování kácení. V případě kácení dřevin a zapojených porostů dřevin
přesahujících legislativně stanovené rozměry, je nutné povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les. Tato povolení, resp. závazná stanoviska vydává místě a věcně příslušný obecní
úřad, případně městský úřad. Dřeviny, které nebudou káceny, je třeba na stanovišti chránit dle
arboristického standardu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti. V případě kácení bude
postupováno v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
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Fauna
Vliv na bezobratlé
Při stavebním zásahu do drážního tělesa či zřízení ploch stavenišť může dojít k narušení
biotopů eurytopních druhů bezobratlých. Dotčené biotopy jsou v okolní krajině široce
rozšířeny. Při výstavbě Hlízovské spojky či úpravách bezprostředního okolí drážního tělesa
může dojít k destrukci hnízd mravenců rodu Formica (O). Výskyt hnízd může být v období
výstavby odlišný, případně hnízda mohou být v závislosti na mnoha faktorech prostředí již
opuštěná. V závislosti na způsobu narušení kup mohou mravenci hnízda opustit a uniknout
tak z dosahu nebezpečí. Celkově lze ovlivnění mravenců rodu Formica (O) vyhodnotit jako
méně významné a lokální; v okolí Kolína se vyskytují početné a stabilní populace. Stejné vlivy
lze identifikovat a vyhodnotit i v případě chráněných čmeláků rodu Bombus (O). Pro realizaci
záměru by mělo být postupováno dle ustanovení § 56 (povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných živočichů). Z hlediska zákonné ochrany budou při výstavbě poškozována a ničena
jejich sídla (biotopy) a vývojová stádia, imaga mohou být během stavby rušena. Je na zvážení
orgánu ochrany přírody, zda pro povolení ustanovit podmínku dodatečného průzkumu plochy
Hlízovské spojky s cílem najít hnízda mravenců rodu Formica (O) a ty přesunout mimo prostor
výstavby. Úspěšnost takových transferů ovšem nebývá vysoká. Mravenci přesunutí do cizího
prostředí navíc mohou narušit stávající ekosystémové (trofické) vazby.
Vliv na ryby
Dotčené vodní prostřední netvoří vhodné podmínky pro trvalý výskyt ryb. Ryby proto nemohou
být záměrem významně dotčeny.
Vliv na obojživelníky
Při realizaci záměru nedojde k zásahu do reprodukčních vodních biotopů obojživelníků. Patrně
nebudou dotčeny ani důležitě terestrické biotopy (úkryty, zimoviště), pouze potenciálně mohou
být při stavbě ovlivněny nesměrované migrační trasy. Jedna z potenciálních migračních tras –
bezejmenný potok u Hlízova navazující na populaci skokanů u osady Skalka – bude vhodně
převedena světlejším propustkem (ø 1200 mm namísto 800 mm). Trvalé ani dočasné
naváděcí bariéry nejsou s ohledem na parametry záměru a možný migrační tlak navrženy.
Vliv na plazy
Při úpravě železničního tělesa dojde k zásahu do biotopů ještěrky obecné (Lacerta agilis, SO,
VU, IV). Po dokončení záměru je předpoklad, že ještěrky původní stanoviště (železniční násyp
a kolejové lože) opět osídlí. Pro realizaci záměru by mělo být postupováno v souladu
ustanovením § 56 (povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů). Z hlediska
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zákonné ochrany dojde při stavbě u ještěrek k poškození a ničení sídel (biotopu) a rušení. Při
stavbě mohou být pojezdy techniky usmrceni jednotliví jedinci plazů, je ovšem předpoklad, že
většina bude unikat do bezpečí. Riziko nadměrné mortality plynoucí z úpravy železničního
svršku a spodku nepřevyšuje vlivy běžného provozu na trati.
Vliv na ptáky
Rekonstrukcí traťového úseku budou ptáci ovlivněni zánikem biotopů a rušením při stavbě
a provozem na trati:
Zánik biotopů
Ptáci budou realizací záměru dotčeni úbytkem hnízdních příležitostí kácením porostů křovin
a stromů. Tento vliv bude nejsilnější v lesním porostu Borovinka, kde je zamýšlena
novostavba Hlízovské spojky. Ekologicky hodnotné dutinové stromy v celém území záměru
zjištěny nebyly. V rámci preventivní ochrany ptáků je kácení možno provést mimo hnízdní
období od 1. října do 31. března.
Rušení při výstavbě a provozem na trati
Během výstavby se v území bude pohybovat těžká a hlasitá technika. Stavební postup obnáší
zvýšené hlukové zatížení území podél železnice při odstranění původního železničního svršku
a vytvoření nového a při vybudování spojky v lese Borovinka. Na staveništi se může
pohybovat zvýšené množství pracovníků a mechanismů (např. silniční fréza, rozbrušovací pila
pro řezání kolejnic, podbíječka, zhutňovač štěrkového lože), což může ptáky v okolí rušit.
Přítomnost lidí je pojímána jako vyšší rušivý faktor než dopravní infrastruktura. Celkově lze
vlivy rušení ptáků při výstavbě a provozu záměru vyhodnotit jako únosné. S ohledem na
zjištěnou avifaunu v dotčeném území nejsou navržena žádná termínová omezení stavby.
Vliv na savce
Zásadní nepříznivý vliv liniových dopravních staveb na obratlovce (především savce) spočívá
v narušení migrační prostupnosti krajiny. V území se vyskytují převážně místní populace
středních savců, které jsou k životu v kulturní krajině a rušivým vlivům přizpůsobeni.
Přes železnici

lze

očekávat

zejména

rutinní

pohyby

za

účelem

shánění

potravy

a rozmnožování. Část těchto pohybů bude soustředěna v úseku s lesním porostem Borovinka.
Mimo něj jsou pohyby savců spíše náhodné a do značné míry závislé na distribuci potravní
nabídky – osevním postupu na zemědělských plochách přiléhajících k dráze. Migrační
prostupnost může být omezena především při výstavbě, kdy se v území budou pohybovat
pracovníci stavby a hlučná mechanizace. Očekávat lze proto stažení savců do okolních
refugií, po ukončení záměru dojde k návratu do původního stavu. Parametry a technické
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řešení mostních objektů a propustků zůstávají stejné, případně je navržena jejich
optimalizace. Vyhodnocení objektů ve vztahu k migrační prostupnosti je předmětem migrační
studie (příloha 3). Možnost bezpečné-ho přechodu železnice zvěří snižuje navržené zvýšení
traťové rychlosti na 160 km/h a výhledové navýšení vlakové dopravy. Toto riziko
však s ohledem na stávající provoz není hodno-ceno jako významné.
Realizací záměru nebude zásadně omezena celistvost biotopu zvláště chráněných druhů
velkých savců. V místech jeho křížení totiž nedojde k umístění nové antropogenní bariéry.
Navýšení traťové rychlosti zde bude jen částečné, neboť biotop křižuje železnici v místech
oblouku.
V rámci biologického průzkumu byl předložen návrh žádosti o udělení výjimky ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění pro druhy: čmeláci rodu Bombus, mravenci rodu Formica a ještěrka obecná (Lacerta
agilis).
Migrace
Z výsledků migrační studie (příloha 3) lze konstatovat, že migrační průchodnost pro volně žijící
živočichy bude při realizaci záměru zachována; dráhy představují pro migraci živočichů řádově
menší problém než silnice a dálnice. Železniční těleso je obecně užší než silniční a jeho
překonání nečiní živočichům tak významné problémy. Provoz na železnicích má rovněž zcela
rozdílný charakter proti silničnímu a časové prodlevy mezi vlaky mohou poskytnout dostatečný
prostor pro překonání trati.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky, památné stromy, chráněná území a ÚSES
Stavební úpravy do VKP vodní tok a údolní niva zásadně nezasáhnou. Při stavbě mohou být
pouze nevýznamně rušeni živočichové využívající jejich okolí. Silnější vlivy na VKP les je
možno popsat v případě navržené Hlízovské spojky. Její výstavba předpokládá zábory lesního
prostředí v rozsahu 28 061 m2 trvalého a 13 160 m2 dočasného záboru. Okrajový efekt
novostavby vliv záborů dále navyšuje. Kromě toho mezi tratěmi vznikne izolovaný fragment,
který bude vlastnosti původního celku plnit jen omezeně. Na druhé straně stojí skutečnost, že
porost je běžně obhospodařován pasečným způsobem. Záměrem dotčená plocha zahrnuje
zejména hustou tyčovinu borovicové monokultury případně výsadbu na lesní mýtině. Na
lokalitě nebyla zjištěna žádná společenstva ekologicky hodnotných druhů rostlin ani živočichů.
Vlivy záměru na ekologicko-stabilizační funkci VKP lze proto hodnotit jako akceptovatelné.
Dráha tvoří v katastru Kutné Hory rozhraní navrženého a funkčního lokálního koridoru LBK1.
U železnice LBK tvoří zapojený porost křovin. V místech křížení biokoridoru a železnice nejsou
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navrženy zásadní stavební úpravy. Celkově lze proto dopady záměru na ÚSES považovat za
minimální.
Dále bylo příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Středočeského kraje)
dne 15. 2. 2021 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, vydáno stanovisko, ve kterém vyloučil významný vliv na předmět ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000;
příloha 7).
Záměr se nenachází na žádném zvláště chráněném území, vliv na ně není předpokládán.
Vlivy na ostatní chráněná území (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném

znění),

a

území,

jejichž

ochrana

byla

Českou

republikou

garantována

mezinárodními úmluvami, nejsou rovněž předpokládány.
Cca 35 m od dráhy se v Hlízově u hřbitova nachází Lípy u Panny Marie (ID 104666). Jedná se
o dvě lípy velkolisté. Výstavba však nepředpokládá jejich dotčení. K dotčení tohoto památného
stromu ani jeho ochranného pásma nedojde.

D.1.3. Vlivy na estetickou hodnotu krajiny
K zásahu do prostorových vztahů a vizuální scény krajiny dojde pouze v místech přeložky trati
u Kolína (Hlízovská spojka v lesním porostu Borovinka). Ovlivněny zde budou přírodní
hodnoty krajinného rázu, které definuje zejména VKP les. Novostavba bude patrná pouze ze
žluté turistické stezky, a to v místech, kde je již jednou pod tratí vedena. Narušení kulturních,
ani historických charakteristik krajinného rázu není při realizaci záměru předpokládáno.
V případě většiny trasy nedojde ke změně využití území, neboť se jedná o rekonstrukci
stávající železniční trati. Výstavba zřejmě nepředstavuje závažný zásah do zákonných kritérií
a znaků krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.

D.1.4. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy v období výstavby
Celkově lze konstatovat, že realizací záměru dojde k zatížení ovzduší zejména tuhými
znečišťujícími látkami, avšak významné navýšení imisních koncentrací znečišťujících
látek s ročním průměrováním se nepředpokládá. Z vypočtených hodnot vyplývá, že v reálném
provozu nebude docházet k překročení imisního limitu u nejbližší obytné zástavby. Vypočtené
maximální možné příspěvky denní koncentrace PM10 sice mohou představovat významné
ovlivnění hodnocené lokality z hlediska kvality ovzduší, avšak hodnoty předpokládaných
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příspěvků denních koncentrací za nejpravděpodobnějších rozptylových podmínek (tedy
konvektivní/labilní teplotní zvrstvení se slabým prouděním větru v rozmezí rychlosti 0 – 2,5),
které mohou v posuzované lokalitě nastat a kdy bude recyklační linka v provozu, se očekávají
v rozmezí hodnot 0,39 – 4,15 µg/m3. Emise tuhých znečišťujících látek budou maximálně
omezovány dodržováním navržených opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově
omezený negativní vliv (po dobu provozu recyklační linky), můžeme konstatovat, že negativní
vliv na ovzduší, resp. zdraví obyvatel bude akceptovatelný. To potvrzují i vypočtené průměrné
roční koncentrace PM10, u kterých dojde k nárůstu u dotčené obytné zástavby o max. desetiny
mikrogramů, což nezpůsobí překročení imisních limitů, jelikož pozaďové koncentrace se
v dané lokalitě pohybují pod imisním limitem. U dalších sledovaných znečišťujících látek dojde
pouze k mírnému navýšení pozaďové koncentrace a nedojde k překročení imisních limitů.
Vliv v období provozu
V období provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší ve
smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění.
Vliv klimatických změn
V případě záměru „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ lze
z hlediska dopadu klimatických změn uvažovat s možnostmi ohrožení povodní na Labi,
poškození železniční infrastruktury vlivem extrémních výkyvů teplot nebo zvýšenými nároky na
spolehlivost dodávky energií.
Součástí projektové dokumentace je povodňový plán stavby, který bude platný pro období
realizace stavby. Tento dokument bude zpracován v souladu s povodňovými plány příslušných
obcí a bude aktualizován zhotovitelem stavby bezprostředně před zahájením stavebních prací.
V případě povodňové situace musí zhotovitel postupovat dle tohoto povodňového plánu a dle
pokynů povodňových příslušných povodňových orgánů.
Vlivem možnosti působení extrémních výkyvů teplot je předpokládáno vyšší zatížení např.
železničního svršku. S těmito podmínkami je již uvažováno v návrhu používaných materiálů.
V případě mimořádných meteorologických jevů jako je námraza na trakčním vedení, kdy
dochází k ochromení dopravy elektrifikovaných tratí, musí být využívány telematické
a inteligentní

dopravní

systém

pro

řízení

dopravy,

musí

být

také

k dispozici

dostatek dieselových pohonů pro tratě, na kterých musí být po dobu trvání mimořádných
meteorologických podmínek provoz zachován. Celkově lze říct, že záměr je koncipován tak,
aby vliv klimatických změn byl možná co nejmenší a nedošlo k zásadnímu ovlivnění železniční
ani silniční dopravy.
Posuzované změny nemají negativní vliv na klimatické změny.
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D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky, na kterých bude realizován stavební záměr, se převážně nacházejí na stávajících
pozemcích Správy železnic, s. o., dojde však i na zábor mimodrážních pozemků především
v oblasti Hlízovské spojky. Realizací záměru dojde k záborům pozemků ZPF či PUPFL.
V období realizace nelze vyloučit únik paliva či olejů ze stavební techniky a automobilů
v případě havárie. V takovémto případě je třeba postupovat podle obecných zásad ochrany
půdní kvality.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Posuzovaná trasa železniční trati neprochází žádným dobývacím prostorem těženým či
netěženým ani chráněným ložiskovým územím. V trase záměru se rovněž nenachází na
základě dostupných údajů žádná aktivní či pasivní sesuvná území. Část tratě západně od
obce Hlízov zasahuje do poddolovaného území Sedlec u Kutné Hory – Turkaňk (polymetalické
rudy). Vlivy na zdroje nerostných surovin a na geologické prostředí předpokládáme za
negativní.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
Záměr kříží nebo přichází do kontaktu s 5 vodními toky. V rámci rekonstrukcí mostních objektů
by však nemělo být do jejich koryt zasaženo.
Stavba v úseku od km 296,755 do km 294,400 vede v souběhu se záplavovým územím
a aktivní zónou záplavového území řeky Labe. V oblasti drážních km cca 294,400 do km
291,100 pokračuje v souběhu se záplavovým územím Q100 řeky Klejnárky. Předmětná trasa
záměru nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani žádného
ochranného pásma vodního zdroje či přírodního léčivého zdroje.
Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní vody, je třeba
pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán dle § 39 - § 43
zákona č. 254/2001 Sb.) a provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy
uchovávat po dobu 5 let.
Při dodržení opatření, uvedených v kapitole B.I.6. a D.4, můžeme považovat vlivy na vodní
toky, vodní plochy a vodní zdroje za nevýznamné.
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Zdravotní rizika
Hlavní faktory, které budou mít vliv na zdraví obyvatel, jsou chemické, fyzikální
a socioekonomické. Působení těchto faktorů můžeme hodnotit pro období výstavby a období
provozu záměru. Jako potenciálně nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou
a provozem posuzovaného záměru byly tedy vytipovány vlivy spojené s hlukovým zatížením
lokality a se znečišťováním ovzduší.
Období výstavby
V období výstavby budou ovlivněni obyvatelé žijící v blízkosti samotného staveniště
a obyvatelé žijící v okolí přístupových komunikací na staveniště.
Objekty nacházející se v blízkosti rekonstruovaných kolejí budou krátkodobě ovlivněny
vysokou hlučností, ale při zohlednění pohybu zdrojů hluku v průběhu postupu prací nedojde
k překračování úrovně hlučnosti ohrožující zdraví lidí. Hygienický limit - 65 dB pro stavební
činnost (7:00-21:00) nebude překročen ani u nejbližších objektů. Pro stupeň DSP bude, na
základě precizovaných dopravních tras a počtu vozidel, provedeno akustické vyhodnocení
dopravy přesunovaného materiálu.
Je uvažováno se zřízením recyklační základny. Při jejím nepřetržitém provozu se očekává
limitní izofona 65 dB ve vzdálenosti maximálně 135 m od nehlučnějšího zařízení (drtičky
kameniva). S ohledem na využití základny a vzdálenost obytné zástavby se nepředpokládá
nadlimitní ovlivnění hlukem během výstavby. Ekvivalentní hladina akustického tlaku
v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb za dobu výstavby nepřekročí 55 dB od
provozu recyklační základny. V noční době však není provoz recyklační základny možný,
protože by došlo k překročení hygienického limitu.
Předmětná trať prochází v blízkosti zástavby, pro období výstavby je proto nutné přijmout
opatření především organizačního charakteru. Negativním vlivům bude předcházet logicky
sestavený harmonogram prací a dodržování režimu výstavby tak, aby tyto nepříznivé vlivy byly
minimalizovány. Například přístupové komunikace budou v suchých obdobích roku pravidelně
kropeny, bude zajištěno udržování sjízdnosti komunikací a jejich čištění, kropení ploch
zařízení stavenišť v suchém a větrném počasí.
Pro minimalizaci hluku z výstavby na obyvatele budou dodržována následující opatření:


Zařízení, která budou používána v době výstavby (stavební mechanizace) a která
budou zdrojem hluku, musí být situována tak, aby okolí co nejméně ovlivňovala
hlukem. V případě potřeby lze využít protihlukové clony.
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V blízkosti obytné zástavby budou hlučné práce realizovány v denní době mimo dny
pracovního klidu (soboty, neděle, svátky).

Období provozu
Hlavním faktorem působícím v období provozu na zdraví obyvatel byl vyhodnocen hluk. Data
ukazují, že ve stávajícím rozsahu zástavby budou pro oba objekty po dohodě s objednatelem
navržena individuální protihluková opatření (IPO). Jedná se objekty:


V2 – Starý Kolín 108, k.ú. Starý Kolín;



V8 – Hlízov 94, k.ú. Hlízov.

Individuálními protihlukovými opatřeními (IPO) se rozumí zabezpečení dostatečné vzduchové
neprůzvučnosti pláště budov (výměna oken, pokud je to nutné) a zajištění větrání místností
jiným způsobem než otevřením okna do nadlimitně zasažené fasády. Jedná se o všechna
okna na fasádách zaznačených na následujícím obrázku, vedoucí do obytných místností.
Vzhledem k vypočtené hlukové zátěži před těmito objekty je odhadována výměna oken za
okna s neprůzvučností min. 31 dB spadající do kategorie TZI č. 2 (třída zvukové izolace). Ze
zkušeností a na straně bezpečnosti je však doporučena realizace oken spadající o třídu výš –
tedy TZI č. 3. Zákresy fasád obou objektů jsou na následujících dvou obrázcích.
Socioekonomické vlivy
Realizace záměru bude mít zřejmý pozitivní trvalý vliv na dopravní obslužnost dotčených
lokalit. Navrhovanými změnami dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cestujících.
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem může být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření pro omezení prašnosti a dále organizačními opatřeními, kterými jsou:


provádění stavby v blízkosti obytné zástavby pouze v pracovní dny v denní době.



situování příjezdových komunikací a zařízení stavenišť pokud možno mimo obytnou
zástavbu.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Podle odborného odhadu po období výstavby může být ovlivněno několik stovek až tisíc
obyvatel především vlivem pojezdů stavebních mechanismů, resp. nákladních aut. V období
provozu záměru bude ovlivněno obdobné množství obyvatel jako v současnosti.
Pro posouzení míry zátěže obyvatelstva hlukem v období provozu byla vypracována hluková
studie, která je přílohou 4. Na základě výsledů hlukové studie jsou doporučena individuální
protihluková opatření.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Záměr nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního dědictví, nemovitou
kulturní památkou, ani nejsou v jeho trase evidovány městské či vesnice památkové zóny
nebo rezervace, krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace. V těsné
blízkosti jižně od předmětného zájmu se nachází lokalita ve stupni UAN I (poř. č. SAS 24-3223/5), kde byly nalezeny pozůstatky neolitického osídlení.
Paleontologické nálezy (dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním
znění) v zájmovém území nepředpokládáme.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnost nelze předpokládat významný negativní vliv záměru
na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště.

D.1.10. Ostatní vlivy
V rámci stavby nebude budován žádný nový objekt určený k bydlení nebo delšímu pobytu
osob, proto není třeba provádět měření úrovně objemové aktivity radonu.
Jiné ekologické vlivy (např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci
zpracovávání Oznámení prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, nakládat
s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu
a kategorií a zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech
odpadů bude zajištěno subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění
pro nakládání s odpady.
V rámci fáze provozu bude produkce odpadů minimální.
Pokud bude s odpadem vznikajícím při realizaci a provozu záměru nakládáno v souladu
s doporučeními uvedenými v tomto dokumentu, a tedy v souladu platnou legislativou na úseku
nakládání s odpady a ochrany veřejného zdraví, nelze předpokládat negativní vliv záměru
vlivem produkce odpadů na životního prostředí nebo veřejné zdraví.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že rozsah negativních vlivů vzhledem k zasaženému
území a populaci bude z hlediska životního prostředí akceptovatelný.
Za dodržení opatření uvedených v kapitole B.I.6 všech významných nepříznivých vlivů na
životní

prostředí

a

popis kompenzací,

pokud

je

to

vzhledem

k záměru

možné

a podmínek Plánu organizace výstavby uvedených v kapitole B.I.6. můžeme konstatovat, že
rozsah negativních vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci bude z hlediska životního
prostředí minimální.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem
k záměru možné
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá významný nepříznivý vliv záměru na životní prostředí,
žádná opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
nejsou navrhována.
Pro minimalizaci vlivů stavby na životní prostředí zejména v etapě realizace stavby bylo
navrženo několik technických podmínek, které jsou zmíněny v kapitole B.1.6 a které budou
zohledněny v projektové dokumentaci (zejména v částech Plán organizace výstavby, případně
Havarijní, Povodňový plán apod.).

D.5. Charakteristika použitých metod prognózovaní a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Při zpracování Oznámení jsme vycházeli z platné legislativy a souvisejících právních předpisů.
Přehled výchozích materiálů je uveden v seznamu použité literatury a podkladových materiálů.
Pro zpracování byla použita metoda přímého hodnocení výsledků získaných z podkladových
materiálů, terénních průzkumů a výsledků získaných modelovým zpracováním dílčích otázek.
Prognózní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí je následně provedeno na základě
znalosti stávajících podmínek a znalosti vývoje dané lokality, který je dán realizací záměru.
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Kromě využití modelů (hluková studie, rozptylová studie) byl použit i expertní odhad
vycházející z našich zkušeností s obdobným typem záměrů.
Pro geografickou analýzu vlivů záměru na chráněné části přírody a přírodní poměry byl využit
portál MapoMat+ ve verzi 2.0. Pro vyhodnocení vlivu na zvláště chráněná území ochrany
přírody a památné stromy byla využita digitální data Ústředního seznamu ochrany přírody
v prostředí databázového portálu DRUSOP (AOPK ČR 2012–2020) a mapová aplikace portálu
DRUSOP. Pro geografické analýzy vlivu na faunu a flóru byl využit portál NDOP (AOPK ČR
2012–2020).

Georeferencovaná

data

jsou

v tomto

portálu

neustále

aktualizováno

a doplňována, takže data použitá pro prostorové analýzy byla aktuální v době zpracování
Oznámení.
Mapové výstupy byly zpracovány geografickou aplikací ESRI ArcGIS (ArcMap 10.2.1.).
Základní podkladová data pro geografické analýzy poskytl informační systém ZABAGED
(ČÚZK 2014–2020). Pro analýzu prostorových dat, týkajících se vodních toků, byla využita
data projektu referenční geografické digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD
(VÚV TGM 2006–2020) a portálu Vodní hospodářství a ochrana vod informačního systému
HEIS (VÚV TGM 2002–2020). Pro geografické analýzy vlivu na půdy byl využit Geoportál
SOWAC-GIS Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pro geografické analýzy
vlivu na významné archeologické lokality a území archeologických nálezů byl využit informační
portál prostorově orientovaných dat ISAD (Národní památkový ústav 2014–2020). Pro analýzy
vlivu na národní kulturní památky byl využit informační portál Památkový katalog (Národní
památkový ústav 2014–2020) a informační portál prostorově orientovaných dat MonumNet
(Národní památkový ústav 2014–2020).

D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků a nedostatků ve znalostech),
které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku upřesnění, případně změn
v technickém řešení.
Určité nedostatky s sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie
apod.). Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou
spojenou s vlastní výpočtovou metodou atd. Pokud to bylo možné a účelné, snažili jsme se
nepřesnosti v rámci modelového zpracování eliminovat. Nejistoty rozptylové studie je možno
považovat za standardní, závislé především na parametrech metodiky SYMOS’97. Mapové
podklady byly analyzovány v prostředí ArcGIS při pohledech v relevantním měřítku, vztahují
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

74

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

se tedy přesně k řešenému území. Přesnost mapových podkladů ovšem odpovídá měřítku
mapy, nad kterou byly vytvářeny. Při tvorbě map jejich tvůrci vždy provádějí jejich generalizaci,
tj. zobecnění a tím vzniká určitá míra nepřesnosti ve vztahu k řešené lokalitě.
Při zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, které by
znemožňovaly jednoznačné vyhodnocení významných vlivů na životní prostředí.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládané Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. popisuje jednu variantu
předkládaného záměru.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F. 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová a jiná dokumentace je buď obsahem či součástí příloh tohoto oznámení, nebo byla
zařazena přímo do příslušných kapitol textu oznámení.
F. 2. Další podstatné informace oznamovatele
Při realizaci záměru je třeba respektovat omezení, daná existujícími limity ochrany území tak,
jak jsou výše popsána. Žádné další doplňující údaje nejsou známy.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládané Oznámení bylo zpracováno v rozsahu a členění přílohy č. 3 ZOPV. Důvodem pro
vypracování a předložení Oznámení je skutečnost, že stavba „Rekonstrukce traťového úseku
Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ je změnou záměru uvedeného v příloze č. 1
k ZOPV v kategorii I (kategorie I, bodu 44 „Celostátní železniční dráhy“), která by mohla mít
významný negativní vliv na životní prostředí, a tedy podléhá na základě ustanovení § 4 odst. 1
písm. b) ZOPV zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán významem, který pro tu kterou posuzovanou
složku životního prostředí stavba má.
Předkládaná změna záměru je vypracována v jedné variantě. Jiná varianta technického nebo
technologického řešení změny záměru není investorem zvažována.
Předmětem záměru je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) na
celostátní dráze, která je zařazena do evropského železničního systému TEN-T. Traťový
úsek je součástí tratě č. 680 Havlíčkův Brod – Kolín (dle Prohlášení o dráze) a v rámci
rekonstrukce dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na hodnotu 160 km/h s využitím stávající
stopy trati a instalaci nového traťového zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukce traťového
úseku bude doplněna o výstavbu propojení úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín a zhlaví směr
Záboří nad Labem v žst. Kolín, tzv. Hlízovská spojka. Jedná se o novostavbu jednokolejné
trati s nejvyšší traťovou rychlostí 130 km/h. V návrhovém stavu bude přejezd P3728 zrušen a
nahrazen objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením trati. Ostatní ponechané přejezdy
budou nově zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Dále je
uvažováno zřízení nového mostu pod tratí přibližně v km 294,450, kde by rovněž měla
vzniknout nová cesta. Na zastávce Hlízov budou nově zřízeny přístřešky a informační systém.
Předmětný záměr zahrnuje jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná varianta
technického a technologického řešení záměru, než varianta popsaná v Oznámení není
investorem uvažována. Realizací záměru dojde k trvalým i dočasným záborům ZPF a PUPFL.
Projektové řešení je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území (příloha 6).
Předmětný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu především v období
výstavby. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude způsoben dovozem
materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově omezen pouze na dobu
výstavby.
Dopady hlukové zátěže prověřila Hluková studie (příloha 4), na jejím základě byla doporučena
protihluková opatření.
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Pro potřeby záměru byla zpracována rozptylová studie (příloha 5). Celkově lze konstatovat, že
realizací záměru dojde k zatížení okolí zejména suspendovanými částicemi, což bude
způsobeno převážně provozem (drcením a tříděním materiálu) recyklační linky. Vzhledem
k tomu, že emise tuhých znečišťujících látek budou maximálně omezovány dodržováním
navržených opatření a že se jedná o časově omezený negativní vliv (po dobu provozu
recyklační linky), můžeme konstatovat, že negativní vliv na ovzduší, resp. zdraví obyvatel
bude akceptovatelný.
Realizace záměru bude mít negativní vliv na horninové prostředí a využívání horninových
a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality. Část tratě západně od obce
Hlízov zasahuje do poddolovaného území Sedlec u Kutné Hory – Turkaňk (polymetalické
rudy).
V zájmovém území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod. Stavba
nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů, vodních nádrží ani přírodních léčivých
zdrojů. Stavba v úseku od km 296,755 do km 294,400 vede v souběhu se záplavovým
územím a aktivní zónou záplavového území řeky Labe. V oblasti drážních km cca 294,400 do
km 291,100 pokračuje v souběhu se záplavovým územím Q100 řeky Klejnárky.
Odběr vody lze předpokládat pouze ve fázi výstavby. Pro fázi provozu se s odběrem vody
nepočítá. Odběr elektrické energie bude jak v etapě výstavby, tak v etapě provozu (v rámci
provozu je spotřebovávána elektrická energie pro napájení zařízení souvisejících s provozem
na železniční trati).
Odpady budou vznikat při realizaci stavby a v minimálním množství i při jejím následném
užívání. Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a odstraňovány
mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou
firmou. Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při
etapě výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné
osobě. Bude-li s odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku
produkce odpadů.
Nemovité kulturní památky, archeologická ani paleontologická naleziště nejsou záměrem
dotčeny.
Záměr se přímo nedotýká žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území
ani přírodního parku.
Dále bylo příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Středočeského kraje)
dne 15. 2. 2021 dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vydáno stanovisko
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

79

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

(č. j. 007063/2021/KUSK), že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (příloha 7).
Stavební úpravy do VKP vodní tok a údolní niva zásadně nezasáhnou. Silnější vlivy na VKP
les je možno hodnotit jako akceptovatelné.
Dráha tvoří v katastru Kutné Hory rozhraní navrženého a funkčního lokálního koridoru LBK1.
V místech křížení biokoridoru a železnice nejsou navrženy zásadní stavební úpravy. Celkově
lze proto dopady záměru na ÚSES považovat za minimální.
V lokalitě byl proveden botanický průzkum, během kterého nebyla zaznamenána přítomnost
druhů zvláště chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Byly zde zaznamenány některé druhy
zařazené v Červeném

seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012).

Zaznamenán zde byl trávnička obecná (Armeria vulgaris, C4a), strdivka sedmihradská (Melica
transsilvanica, C4a). V rámci realizace záměru nepředpokládáme ovlivnění populací výše
uvedených druhů.
Byl proveden také zoologický průzkum území posuzovaného záměru se zaměřením na zvláště
chráněné druhy živočichů. Během průzkumů byla zaznamenána přítomnost několika zvláště
chráněných druhů živočichů. Jedná se o čmeláky rodu Bombus, mravence rodu Formica
a ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Při dodržení opatření, která byla navržena, lze
konstatovat, že realizace stavebního záměru bude mít málo významný vliv na živočichy.
Vliv na krajinný ráz lze hodnotit za akceptovatelný.
V rámci záměru se uvažuje s kácením dřevin rostoucích mimo les, avšak kácení bude
probíhat pouze v nezbytně nutném rozsahu. V současné době nelze přesně definovat rozsah
celkového kácení, ten bude určen orgány ochrany přírody v rámci vydaných závazných
stanovisek, které budou rovněž řešit i adekvátní náhradní výsadbu, a to k celkové ekologické
újmě. Dřeviny, které nebudou káceny, je třeba na stanovišti chránit dle arboristického
standardu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti. V případě kácení bude postupováno
v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Na

základě

komplexního

zhodnocení

všech

dostupných

údajů

vztahujících

se

k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního
prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný
záměr při respektování navržených podmínek svými parametry zohledňuje povolené limity,
proto je v navržené lokalitě přípustný.
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a) Údaje o záměru
Název:

„Rekonstrukce traťového úseku Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

Investor:

Správa železnic, s. o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70 99 42 34

Celková charakteristika záměru, jeho rozsah a umístění
Hlavní náplní stavby je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora hl. n. (mimo) – Kolín (mimo),
při které dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na hodnotu 160 km/h s využitím stávající stopy
trati a instalaci nového traťového zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukce traťového úseku
bude doplněna o výstavbu propojení úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín a zhlaví směr Záboří nad
Labem v žst. Kolín, tzv. Hlízovská spojka. Jedná se o novostavbu jednokolejné trati s nejvyšší
traťovou rychlostí 130 km/h. V návrhovém stavu bude přejezd P3728 zrušen a nahrazen objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením trati. Ostatní ponechané přejezdy budou nově
zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Celkový rozsah výstavby
je na obr. 1, situace Hlízovské spojky na obr. 2.
Popis technického a technologického řešení
Detailní popis je v souhrnné technické zprávě. Dále je proto stručně specifikován popis stavby
relevantní pro předložené hodnocení vlivů na flóru a faunu.
Údaje o vstupech a výstupech záměru
Podrobné údaje o vstupech a výstupech nejsou k vyhodnocení jeho vlivů na zájmy chráněné
zákonem č. 114/1992 Sb. podstatné. V následujícím textu je proto uveden jen rámcový popis
některých jeho atributů:
Realizací záměru dojde k trvalým i dočasným záborům pozemků ZPF a PUPFL.
ZPF
Trvalý zábor ZPF
Trvalý zábor pozemků ZPF je požadován v katastrálním území Hlízov, Libenice, Malín, Sedlec
u Kutné Hory a Starý Kolín. Rozsah trvalého záboru ZPF činí 11 981 m2.
Dočasný zábor ZPF
V rámci realizace stavby dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu v k.ú. Hlízov, Kolín, Libenice, Malín, Sedlec u Kutné Hory, Starý Kolín a Nové Dvory u Kutné Hory.
Dočasný zábor nad 1 rok je uvažován na dobu 28 měsíců + 24 měsíců následná rekultivace.
Rozsah dočasného záboru nad 1 rok je uvažován 16 102 m2 a do 1 roku 575 m2.
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PUPFL
Trvalý zábor PUPFL
Trvalý zábor lesních pozemků je požadován v k.ú. Kolín a Starý Kolín. Rozsah trvalého záboru
je uvažován celkem 28 061 m2. Rozsah trvalých záborů PUPFL dle katastrálních území je
uveden v následující tabulce.
Dočasný zábor PUPFL
Dočasný zábor lesních pozemků nad 1 rok (cca 28 měsíců) je požadován v k.ú. Kolín a Starý
Kolín, dále je pak uvažováno s dočasným záborem lesních pozemků do 1 roku v k.ú. Starý
Kolín.
Rozsah dočasného záboru činí celkem – 13 160 m2
Při výstavbě bude docházet ke spotřebě technologické vody, a to zejména na kropení betonu
a čištění spár či techniky před výjezdem ze staveniště. Spotřeba vody bude záviset na ročním
období provádění stavebních prací a počasí. Voda bude čerpána z vodovodních řadů či dovážena cisternami.
Většina objemné přepravy je navržena po kolejích, které nebudou v danou chvíli rekonstruovány. Podstatná část materiálu a stavební techniky bude převážena i po přiléhajících komunikacích. Předpokládá se rovněž využití nezpevněných polních cest. S realizací záměru souvisí
vlakové výluky, které však budou pracovním postupem minimalizovány.
Při výstavbě dojde pouze k dočasnému ovlivnění ovzduší, na kterém se budou podílet doprava
(převoz materiálu, činnost stavební techniky) a stavební práce. Míra zátěže závisí na technologické kázni dodavatelů stavby. Během stavebních prací budou do ovzduší emitovány pevné
částice manipulací se sypkými hmotami a provozem mechanismů či nákladních automobilů.
K nevýznamnému zhoršení hlukových poměrů v území dojde na omezenou dobu při realizaci
(práce na sanaci železničního spodku, pokládka svršku a jeho směrové či výškové úpravy).
Výstavbou nebudou vznikat odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, změnu místní
topografie, stabilitu či erozi půdy. Stavba nebude mít negativní dopad na horninové prostředí
a nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. Při stavbě
budou vznikat odpady, se kterými bude naloženo v souladu s platnou s legislativou.
Přehled navržených variant
Záměr je v dokumentaci pro územní řízení navržen bez variant.
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Obr. 1: Celkový rozsah záměru „Rekonstrukce traťového úseku Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

Obr. 2: Situace navržené Hlízovské spojky
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b) Údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území
b) 1. Popis současného stavu přírody a krajiny
Lokalita záměru se nachází ve východním cípu Středolabské tabule. Z hlediska nižších geomorfologických jednotek je situována na ploše Ronovské a Žehušická kotliny. Území má ráz
ploché pahorkatiny, tvořené horninami svrchní křídy a místy odkrytého krystalinického, proterozoického a permského podloží. Představuje erozně až strukturně denudační a akumulační
reliéf plošinného rázu se zarovnaným povrchy, suky, říčními terasami, údolními nivami a tvary
na spraších a vátých píscích (Demek et Mackovčin 2006). Dle biogeografického členění České
republiky se lokalita nachází v Polabském a Českobrodském bioregionu (Culek et al. 2013):
Polabský bioregion – typickým rysem je katéna niv, nízkých a středních teras. Biota náleží do
2. bukovo-dubového vegetačního stupně, kvůli substrátu však bez buku. Na terasách převažují
borové doubravy se sarmatskými prvky, v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné černavy. Biota je celkově dosti diverzifikovaná, výběžek pod soutokem s Vltavou je méně pestrý.
Nereprezentativními částmi jsou vystupující svědecké opukové a slínovcové vrchy s teplomilnými doubravami a dubohabřinami a vyšší terasy s částečně hlinitým povrchem s dubohabrovými háji. V údolní nivě Labe jsou četné zbytky dnes již téměř nezaplavovaných lužních lesů,
fragmenty slatin a mrtvých ramen. Na terasách jsou kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny
středně, dominuje zde orná půda, značnou plochu zabírají sídla.
Českobrodský bioregion – prostor formují plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a
vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2.
bukovo-dubového vegetačního stupně, na jihozápadě je již biota 3. dubovo-bukového stupně.
Biodiverzita je zde podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo, vyznívají některé
západní prvky. Netypickou součástí jsou kopce u Kutné Hory a přechodný pás k Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. Bioregion je intenzivně zemědělsky využíván, přesto se
zde zachovaly unikátní komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů i teplomilná travobylinná lada a křoviny v údolích.
Potenciální vegetace
Potenciálně vegetace je ekologický koncept, který popisuje sukcesně stabilizovanou vegetaci,
která by se vyvinula za konkrétní časový úsek na určitém území, které je definované ekologickými a klimatickými podmínkami, v případě, že by do vývoje nezasahoval člověk. Potenciální
přirozená vegetace je podmíněna klimatem, půdními faktory a konfigurací terénu. Její znalost
je významná pro představu o charakteru území a původním vegetačním krytu, ochranu stávajících biotopů, při revitalizacích nebo výsadbách, u kterých umožní stanovit optimální druhovou
skladbu vysazovaných dřevin.
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V dotčeném území byla rekonstruována střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum) a černýšová
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Okrajově se trať nachází i na území jilmové
doubravy (Querco-Ulmetum) a kostřavové borové doubravy (Festuco ovinae-Quercetum roboris, Neuhäuslová 1997).
Střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) – tří až čtyřpatrové porosty s dominantním jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior), olší lepkavou (Alnus glutinosa) či lípou srdčitou (Tilia cordata),
zastoupena bývá i střemcha obecná (Prunus padus) a dub letní (Quercus robur). Keřové patro
bývá velmi husté a tvoří jej zmlazení stromového patra. V bylinném podrostu převažují hygrofyty a mezohygrofyty. Společenstvo širokých niv potoků v kolinním stupni. Rozšířeno v okrajových partiích České tabule. Výskyt přirozených porostů je vzácný, většina byla zmýcena.
Černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) – dominanty tvoří dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus). Častá je také příměs lip (Tilia cordata a T.
platyphyllos), dubu letního (Q. robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu (Acer
pseudoplatanus), mléče (A. platanoides) a třešně ptačí (Prunus avium). Ve vyšších a inverzních polohách se vyskytuje i buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Dobře
vyvinuté keřové patro je pouze v prosvětlených porostech a tvoří jej mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Bylinné patro je určeno především mezofilními druhy bylin méně trávami.
Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum) – ve stromovém patře dominují dub letní (Quercus robur)
a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V jejich podrostu se vyskytují jilmy vaz (Ulmus laevis), jilm
habrolistý (U. minor) a javor babyka (Acer campestre). Keřové patro formuje střemcha obecná
(Prunus padus) a bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro se vyznačuje jarním aspektem,
ve kterém se uplatňují typické jarní geofyty. Tyto druhy později nahrazují nitrofyty s optimem v
letních měsících. Mechové patro zpravidla chybí. Porosty se potenciálně vyskytují podél větších vodních toků v termofytiku a mezofytiku.
b) 2. Identifikace chráněných zájmů, které budou pravděpodobně ovlivněny
Významné krajinné prvky
Trať překračuje tři drobné vodní toky – Nebovidský potok (ID: 10185512), Hořanský potok (ID:
10185511), bezejmenný potok (ID: 10176288). Údolní nivy těchto toků jsou nevýrazné a zahrnují jen bezprostřední okolí; břehové porosty jsou silně eutrofizovány. Ekologicko-stabilizační
funkce dotčených vodních toků a jejich údolních niv je slabá. Vodní toky jsou v místech křížení
silně antropogenně ovlivněny; pod tratí jsou převedeny tmavými propustky. Potenciál vodotečí
k trvalému osídlení ekologicky hodnotných společenstev rostlin a živočichů je nízký. V místech
Hlízovské spojky dojde k zásahu do VKP les. Předpokládá se zde zábor PUPFL. Porost tvoří
borovicová monokultura, na pasekách jsou přítomny i pionýrské druhy rostlin. Ekologicko-stabilizační funkce VKP se odráží v pozitivním ovlivňování mikroklimatu a podpoře biodiverzity
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území (především ekotonová pásma). Lesní porost má navíc krajinotvornou funkci území a
příznivě působí na místní klima.
Ostatní ani registrované VKP podle § 6 nejsou záměrem dotčeny.

Obr. 3: Křížení železnice s bezejmenným potokem západně od Hlízova (11. 6. 2020)
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Obr. 4: Lesní porost Borovinka v místech navržené Hlízovské spojky (2. 9. 2020)

Územní systém ekologické stability
Dráha tvoří v katastru Kutné Hory rozhraní navrženého a funkčního lokálního koridoru LBK1.
U trati tvoří biokoridor zapojený porost křovin.
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Obr. 5: Křížení dráhy s ÚSES v katastrálním území Kutné Hory

Památné stromy
Cca 35 m od dráhy se v Hlízově u hřbitova nachází Lípy u Panny Marie (ID 104666). Výstavba
však nepředpokládá jejich dotčení.
Dřeviny rostoucí mimo les
Pro realizaci záměru bude nutné vykácet dřeviny rostoucí mimo les, které jsou chráněny dle §
7 zákona č. 114/1992 Sb. Ekologicky či společensky hodnotné dřeviny nebyly identifikovány.
Inventarizace dřevin rostoucích mimo les je v dendrologickém průzkumu (Zahradník 2020).
Krajinný ráz
Území není součástí přírodního parku podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Přírodní parky nejsou vyhlášeny ani v blízkém okolí stavby.
Záměr prochází rovinatým územím středních Čech, které se vyznačuje vysokou mírou urbanizace a značným podílem zemědělských ploch. Hlavní kulturní charakteristikou území je Kutná
Hora s městskou památkovou rezervací zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Podél dráhy se nacházejí převážně sekundární přírodní charakteristiky krajinného
rázu (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy živočichů, dřeviny mimo les). Atributy harmonických
vztahů v krajině se v okolí železnice nevyskytují.
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Obr. 6: Dotčený krajinný prostor – pohled z Borovinky směrem na Kutnou Horu (11. 6. 2020)

Zvláště chráněná území
V místech záměru se nenachází zvláště chráněná území podle části třetí zákona č. 114/1992
Sb.
b) 3. Údaje o termínech, obsahu a rozsahu přírodovědného průzkumu
Terénní šetření na lokalitě záměru bylo provedeno 11. června a 2. září 2020 při slunečném a
bezvětrném počasí. Průzkum byl cílen na identifikaci ohrožených a zvláště chráněných rostlin
a živočichů a vyhodnocení stavu ostatně potenciálně dotčených chráněných zájmů zákonem
č. 114/1992 Sb. Výsledky jsou doplněny o recentní údaje z Nálezové databáze ochrany přírody
(© NDOP, AOPK ČR, od roku 2010).
Botanický průzkum
Při botanickém průzkumu byl evidován soupis všech zjištěných taxonů cévnatých rostlin. Pozornost byla věnována hlavně vzácným a ohroženým druhům (z Červeného seznamu České
republiky, Grulich 2012) a zvláště chráněným rostlinám. Monitorován byl i výskyt nepůvodních
a invazivních druhů. Pro determinaci taxonů byl použit klíč Kaplana et al. (2019), nepůvodní a
invazivní druhy byly určovány podle Pyška et al. (2012), názvosloví vychází z Danihelky et al.
(2012). Vymezení biotopů a vegetace je podle Chytrého et al. (2010).

13
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Biologický průzkum

Zoologický průzkum
Faunistický průzkum proběhl při slunečném a bezvětrném počasí. Bezobratlí byli detekováni
přímým pozorováním, případně byli vyhledáváni pod ležícími kameny, v mrtvém dřevě nebo v
suti. Pomocí entomologické sítě (o průměru 40 cm, délka hole 1,5 m) byla v prostoru záměru
smýkána vegetace a sklepávány větve stromů. Na stromech byl monitorován výskyt saproxylického hmyzu nebo jeho pobytových stop (charakter požerků, tvar výletových otvorů, zbytky
exuvií a kokonů, trus v trouchu či zápach feromonů). Za tímto účelem byla v dosažitelné části
kmene na vhodných místech odlupována kůra a prohrabáván trouch.
Obratlovci byli zjišťováni vizuálně (pomocí dalekohledu Olympus 8 × 42), akusticky podle hlasových projevů či pozorováním jejich pobytových znaků (nory, stopy, okusy, trus a kadávery).
Menší obratlovci (především plazi) byli na vhodných stanovištích hledáni pod kameny, v suti a
dřevní hmotě.
Pro zařazení rostlin a živočichů do kategorií ohrožení byly použity následující zkratky.
Tyto taxony jsou v textu označovány za ochranářsky cenné či významné.
Druhy zvláště chráněné zákonem (uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.)


O – Ohrožený druh



SO – Silně ohrožený druh



KO – Kriticky ohrožený druh

Druhy rostlin zapsané v červeném seznamu (Grulich 2012):


C1 – Kriticky ohrožený



C2 – Silně ohrožený



C3 – Ohrožený



C4a – Vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený



C4b – Vzácnější taxon vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudovaný
o

r – taxon je vzácný a jeho populace nevykazují žádný významný negativní trend

o

t – taxon ustupuje

o

b – taxon je vzácný a vykazuje trend v mizení

Druhy živočichů zapsaných v červených seznamech (Chobot et Němec 2017, Hejda et al.
2017):


CR – Kriticky ohrožený
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EN – Ohrožený



VU – Zranitelný



NT – Téměř ohrožený



NE – Nevyhodnocený



DD – Nedostatečné údaje

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství:


I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků



II – Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany



IV – Druh zapsaný v příloze IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, které vyžadují přísnou ochranu



V – Druh zapsaný v příloze V Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

Výsledky botanického průzkumu
Vymezení biotopů
V bezprostředním okolí železnice byly přírodní či přírodě blízké biotopy vymapovány pouze na
několika lokalitách (Chytrý et al. 2010) – v místech navržené Hlízovské spojky se západním
směrem nachází fragment L7.1 Suché acidofilní doubravy, jižně pak L7.4 Acidofilní doubravy
na písku. Na stávající stopu trati posléze navazuje enkláva L2.2 Údolních jasanovo-olšových
luhů. V prostoru křížení trati s bezejmenným potokem se nacházejí biotopy silně ovlivněné
člověkem (X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla a X12B Nálety pionýrských dřevin,
ostatní porosty).
Lesní porost Borovinka
Na ploše navržené novostavby Hlízovské spojky se nachází monokultura borovice lesní (Pinus
sylvestris), do které jsou jižním směrem vtroušeny až souvislé porosty invazivního trnovníku
akátu (Robinia pseudoaccacia). Podél stávající tratě se hojněji vyskytuje nálet dubu letního
(Quercus robur) a břízy bělokoré (Betula pendula). Bylinné patro je tvořeno převážně lipnicí
hajní (Poa nemoralis). Rozvolněné porosty borovice a lesní mýtiny doprovází ovsík vyvýšený
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(Arrhenatherum elatius), v pokročilém letním aspektu pak plošně expanduje třtina křovištní
(Calamagrostis epigejos). Jsou zde přítomny i pionýrské druhy rostlin, dominují mezofilní keře
s převahou ostružiníku maliníku (Rubus idaeus). Na této lokalitě lze identifikovat i drobná kamenitá stanoviště, ze zajímavějších druhů byl zaznamenán chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) či šťovík menší (Rumex acetosella). Na písečných ploškách mimo plánovanou přeložku tratě byl evidován vzácnější taxon vyžadující další pozornost C4a trávnička obecná (Armeria vulgaris). Podle databáze NDOP je v prostoru lesního porostu evidován paličkovec nachový (Corynephorus canescens, C4a), který je taktéž vázán na písčité bory.
Z invazivních druhů rostlin se v lesním porostu Borovinka nacházejí dub červený (Quercus
rubra), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a zlatobýly (Solidago sp.). Všechny druhy
jsou soustředěné především do blízkosti náspu železnice.
Vegetace podél železnice
Jihovýchodní cíp lesního porostu Borovinka je podle Chytrého et al. (2010) vymapován jako
údolní jasanovo-olšový luh, který je veden souběžně s železniční tratí a je antropogenně ovlivněn. Na lokalitě ho roztroušeně diagnosticky určuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a bez černý
(Sambucus nigra). Stávající trasa železnice následně vede polními ekosystémy, lze zde identifikovat vegetaci jednoletých polních plevelů s mákem polním (Papaver rhoeas), heřmánkovcem nevonným (Tripleurospermum inodorum) a svlačcem rolním (Convolvulus arvensis). Železniční násep je doprovázen rozvolněným porostem dřevin s převahou bezu černého, vrb
(Salix sp.), ořešáku královského (Juglans regia) a ovocných stromů, zejména hrušně obecné
(Pyrus communis). Ze zajímavějších druhů lze jmenovat polní plevel kamejku rolní (Buglossoides arvensis). V této oblasti byl také nalezen trs strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica,
C4a). Prostor samotného kolejiště hojně osidluje rozchodník suchomilný (Sedum rupestre) a
přeslička rolní (Equisetum arvense).
Západně od Hlízova trať křižuje koryto bezejmenného potoka, které je bez vegetace. Na březích se uchycuje přeslička rolní (Equisetum arvense), locika kompasová (Lactuca serriola),
chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). V širším okolí
vodního toku se podél trati rozrůstá rákos obecný (Phragmites australis). Podél bezejmenného
potoka je dle NDOP evidována ostřice pobřežní (Carex riparia, C4a).
Drážní těleso je v této oblasti doprovázeno ruderálními druhy, které jsou vázané na polní ekosystémy. Uplatňuje se např. sveřep jalový (Bromus sterilis), kokoška pastuší tobolka (Capsella
bursa-pastoris), huseník Loeselův (Sisymbrium loeselii) a eutrofizovaná místa zarůstá kopřiva
dvoudomá. Část trati vedoucí okolo obce Malín dominuje rozvolněná vegetace s křovinami,
kterou tvoří růže šípková (Rosa canina), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dále slivoně
(Prunus sp.) a bříza bělokorá (Betula pendula). Na výslunných travnatých ploškách se vyskytuje srpek obecný (Falcaria vulgaris) a rýt žlutý (Reseda lutea).
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Podél liniových dopravních staveb, zejména železnicí, se v současné době významně šíří nepůvodní a invazní rostliny. Podél železnice se hojně vyskytují zlatobýly (Solidago sp.), turanka
kanadská (Conyza canadensis), turan roční (Erigeron annuus), ojediněle pak bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus) a laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus). Z dřevin se
jedná zejména v severní části trati o rozšířený javor jasanolistý (Acer negundo).

Obr. 7: Porosty zlatobýlu kanadského podél trati u Hlízova (2. 9. 2020)
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Obr. 8: Vegetace železničního násypu s mákem vlčím a strdivkou sedmihradskou (11. 6. 2020)

Obr. 9: Porosty rozchodníku suchomilného v kolejišti na lokalitě Borovinka (11. 6. 2020)
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Tab. 1: Soupis rostlin na území záměru (řazeno abecedně dle latinských názvů)
Český název
Bělotrn kulatohlavý
Bér sivý
Bez černý
Bolehlav plamatý
Borovice černá
Borovice lesní
Brukev řepka
Břečťan popínavý
Bříza bělokorá
Čekanka obecná
Česnáček lékařský
Čičorka pestrá
Divizna sp.
Dub červený
Dub letní
Hadinec obecný
Heřmánek terčovitý
Heřmánkovec nevonný
Hloh jednosemenný
Hluchavka bílá
Hluchavka nachová
Hrachor hlíznatý
Hrušeň obecná
Hulevník lékařský
Hulevník Loeselův
Hulevník vysoký
Chmel otáčivý
Chmerek vytrvalý
Chrastice rákosovitá
Chrpa luční
Jahodník obecný
Jasan ztepilý
Javor jasanolistý
Javor klen
Javor mléč
Ječmen myší
Jeřáb ptačí
Jestřábník zední
Jetel ladní
Jetel luční
Jetel plazivý
Jetel zvrhlý
Ježatka kuří noha
Jílek vytrvalý
Jitrocel kopinatý
Jitrocel prostřední
Jitrocel větší
Kakost smrdutý
Kamejka rolní
Kerblík lesní
Kokoška pastuší tobolka
Kolenec rolní
Komonice lékařská
Konopice polní
Kopřiva dvoudomá
Kostival lékařský

Latinský název
Echinops sphaerocephalus
Setaria pumila
Sambucus nigra
Conium maculatum
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Brassica napus
Hedera helix
Betula pendula
Cichorium intybus
Alliaria petiolata
Securigera varia
Verbascum sp.
Quercus rubra
Quercus robur
Echium vulgare
Matricaria discoidea
Tripleurospermum inodorum
Crataegus monogyna
Lamium album
Lamium purpureum
Lathyrus tuberosus
Pyrus communis
Sisymbrium officinale
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium altissimum
Humulus lupulus
Scleranthus perennis
Phalaris arundinacea
Centaurea jacea
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Hordeum murinum
Sorbus aucuparia
Hieracium murorum
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium hybridum
Echinochloa crus-galli
Lolium perenne
Plantago lanceolata
Plantago media
Plantago major
Geranium robertianum
Buglossoides arvensis
Anthriscus sylvestris
Capsella bursa-pastoris
Spergula arvensis
Melilotus officinalis
Galeopsis tetrahit
Urtica dioica
Symphytum officinale

Status
neofyt, invazivní
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, invazivní

archeofyt, zdomácnělý

neofyt, invazivní

neofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
neofyt, invazivní
neofyt, zdomácnělý

neofyt, invazivní

archeofyt, invazivní

archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
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Kostřava
Kozí brada pochybná
Kozí brada východní
Krušina olšová
Křen selský
Kuklík městský
Laskavec ohnutý
Lebeda lesklá
Lilek černý
Lilek rajče
Lipnice hajní
Lipnice luční
Lnice květel
Locika kompasová
Lopuch větší
Mahalebka obecná
Mák vlčí
Merlík bílý
Metlička křivolaká
Mochna stříbrná
Mrkev obecná
Mydlice lékařská
Netýkavka malokvětá
Olše lepkavá
Opletník plotní
Ořešák královský
Ostropes trubil
Ostružiník maliník
Ostružiník subg. pravý
Ostřice měkoostenná
Ostřice sp.
Ovsík vyvýšený
Ovsíř luční
Pampeliška sp.
Pelyněk černobýl
Pěťour malokvětý
Pcháč obecný
Pcháč oset
Pilát lékařský
Pomněnka rolní
Pryšec chvojka
Pryšec kolovratec
Přeslička rolní
Psineček obecný
Pšenice setá
Ptačí zob obecný
Ptačinec prostřední
Pumpava obecná
Pupalka dvouletá
Pýrovník psí
Rákos obecný
Rozchodník suchomilný
Růže šípková
Rýt žlutý
Řebříček obecný
Řepík lékařský
Řeřicha rumní
Silenka širolistá
Sléz přehlížený

Festuca
Tragopogon dubius
Tragopogon orientalis
Frangula alnus
Armoracia rusticana
Geum urbanum
Amaranthus retroflexus
Atriplex sagittata
Solanum nigrum
Solanum lycopersicum
Poa nemoralis
Poa pratensis
Linaria vulgaris
Lactuca serriola
Arctium lappa
Prunus magaleb
Papaver rhoeas
Chenopodium album agg
Avenella flexuosa
Potentilla argentea
Daucus carota
Saponaria officinalis
Impatiens parviflora
Alnus glutinosa
Calystegia sepium
Juglans regia
Onopordum acanthium
Rubus idaeus
Rubus subg. rubus
Carex muricata agg.
Carex sp.
Arrhenatherum elatius
Helictochloa pratensis
Taraxacum sect. Ruderalia
Artemisia vulgaris
Galinsoga parviflora
Cirsium vulgare
Cirsium arvense
Anchusa officinalis
Myosotis arvensis
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Equisetum arvense
Agrostis capillaris
Triticum aestivum
Ligustrum vulgare
Stellaria media
Erodium cicutarium
Oenothera biennis
Elymus caninus
Phragmites australis
Sedum rupestre
Rosa canina
Reseda lutea
Achillea millefolium agg.
Agrimonia eupatoria
Lepidium ruderale
Silene latifolia
Malva neglecta

archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý
neofyt, invazivní
archeofyt, invazivní
archeofyt, zdomácnělý
neofyt, příležitostný

archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý
neofyt, invazivní

archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, invazivní

neofyt, invazivní

archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý
neofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý
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Slivoň
Slivoň švestka
Srha laločnatá
Srpek obecný
Starček jarní
Starček přímětník
Strdivka sedmihradská
Střemcha obecná
Sveřep vzpřímený
Sveřep bezbranný
Sveřep jalový
Sveřep měkký
Svída krvavá
Svízel povázka
Svízel přítula
Svízel syřišťový
Svlačec rolní
Šeřík obecný
Škarda dvouletá
Šrucha zelná
Šťovík menší
Šťovík tupolistý
Tolice dětelová
Tomka vonná
Topol kanadský
Topol osika
Trávnička obecná
Trnka obecná
Trnovník akát
Truskavec ptačí
Třešeň ptačí
Třezalka tečkovaná
Třtina křovištní
Turan roční
Turanka kanadská
Vesnovka obecná
Vikev chlupatá
Vikev ptačí
Violka Rivinova
Violka rolní
Violka vonná
Vlaštovičník větší
Vrba sp.
Závitka mnohokořenná
Zemědým lékařský
Zlatobýl kanadský
Zlatobýl obrovský

Prunus sp.
Prunus domestica
Dactylis glomerata
Falcaria vulgaris
Senecio vernalis
Senecio jacobaea
Melica transsilvanica
Prunus padus
Bromus erectus
Bromus inermis
Bromus sterilis
Bromus hordeaceus
Cornus sanguinea
Galium mollugo agg.
Galium aparine
Galium verum
Convolvulus arvensis
Syringa vulgaris
Crepis biennis
Portulaca oleracea
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Medicago lupulina
Anthoxanthum odoratum
Populus xcanadensis
Populus tremula
Armeria vulgaris
Prunus spinosa
Robinia pseudoacacia
Polygonum aviculare agg.
Prunus avium
Hypericum perforatum
Calamagrostis epigejos
Erigeron annuus
Conyza canadensis
Lepidium draba
Vicia hirsuta
Vicia cracca
Viola riviniana
Viola arvensis
Viola odorata
Chelidonium majus
Salix sp.
Spirodela polyrhiza
Fumaria officinalis
Solidago canadensis
Solidago gigantea

archeofyt, zdomácnělý

neofyt, zdomácnělý
C4a

archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý
neofyt, zdomácnělý
archeofyt, invazivní

C4a
neofyt, invazivní

neofyt, invazivní
neofyt, invazivní
archeofyt, zdomácnělý

archeofyt, zdomácnělý
archeofyt, zdomácnělý

neofyt, invazivní
neofyt, invazivní

Výsledky zoologického průzkumu
Bezobratlí
Na lokalitě záměru dominovaly běžné a biotopově nevyhraněné druhy bezobratlých. Podél trati
byly nalézány ulity páskovky keřové (Cepaea hortensis) a hlemýždě zahradního (Helix pomatia, V). Pod kameny byli zaznamenáni mravenci (Lasius sp.) či různé druhy stejnonožců (stínka
obecná Porcellio scaber, stínka zední Oniscus asellus, svinka obecná Armadillidium vulgare).
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V místech navržené Hlízovské spojky byly nalezeny nikterak vzácné xylofágní druhy brouků –
tesařík borový (Spondylis buprestoides), hnědý (Arhopalus rusticus) a skvrnitý (Leptura maculata). Pozorován zde byl i zástupce xerotermofilních motýlů běloskvrnáč pampeliškový (Amata
phegea, NT). Ze zvláště chráněných taxonů se na lesních mýtinách vyskytovaly dělnice mravenců rodu Formica (O). V místech spojky a širé trati sbírali potravu na vegetaci železničního
násypu čmeláci zemní (Bombus terrestris, O):
Mravenci rodu Formica (O) – v Červeném seznamu je pět druhů (Bezděčka et al. 2017), u nás
s omezeným výskytem vázaným na specifické typy biotopů, které se v dotčeném území nenacházejí. Předpokládat proto lze, že se jedná nejspíše o jeden z běžných druhů, jehož populace
nejsou bezprostředně ohroženy. V místech navržené Hlízovské spojky byly hojně pozorovány
dělnice. Hnízda zde zjištěna nebyla, jejich výskyt však nelze vyloučit.
Čmelák zemní (Bombus terrestris, O) – obecně všudypřítomný druh. Okolo železnice byla pozorována cca stovka dělnic sbírající potravu na květnaté vegetaci. Na drážním tělese a v jeho
bezprostřední blízkosti se vhodné podmínky pro tvorbu hnízd (pukliny, škvíry v zemi a navážce
zeminy) nacházejí. Stanovení početnosti dotčené části populace je obtížné. Lze odhadovat až
stovky jedinců.
Běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea, NT) – xerotermofilní druh motýla, vhodným biotopem jsou teplé, výslunné stráně a řídké prosvětlené lesy. Polyfágní housenky žijí nejdříve společně potom jednotlivě, kuklí se v kokonech na zemi. V teplých oblastech České republiky není
vzácný, v okolí Kolína však existuje pouze několik lokalit. Při průzkumu byl zaznamenán jeden
kopulující tandem (samec a samice) při okraji trati v lesním průseku Borovinky, kde se nachází
vhodná stanoviště pro vývoj druhu.
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Obr. 10: Juvenilní imago vážky žíhané na okraji železnice u Kutné Hory (2. 9. 2020)
Tab. 2: Soupis zjištěných bezobratlých
Český název

Latinský název

Máloštětinatci
Žížala obecná
Měkkýši
Hlemýžď zahradní
Páskovka keřová
Páskovka hajní
Plzák španělský
Stejnonožci
Stínka obecná
Stínka zední
Svinka obecná
Mnohonožky
Uzlenka čpavá
Stonožky
Stonožka škvorová
Zemivka dlouhorohá
Pavoukovci
Běžník obecný
Čelistnatka sp.
Klíště obecné
Křižák obecný
Křižák pruhovaný
Listovník štíhlý
Lovčík hajní
Sekáč rohatý
Slíďák hajní

Oligochaeta
Lumbricus terrestris
Molusca
Helix pomatia
Cepaea hortensis
Cepaea nemoralis
Arion vulgaris
Isopoda
Porcellio scaber
Oniscus asellus
Armadillidium vulgare
Diplopoda
Unciger foetidus
Chilopoda
Lithobius forficatus
Geophilus flavus
Arachnida
Xysticus cristatus
Tetragnatha sp.
Ixodes ricinus
Araneus diadematus
Argiope bruenichi
Tibellus oblongus
Pisaura mirabilis
Phalangium opilio
Pardosa lugubris

Zákonná
ochrana

Červený
seznam

Směrnice
EU

V
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Slíďák mokřadní
Vážky
Motýlice lesklá
Vážka rudá
Vážka obecná
Vážka žíhaná
Škvoři
Škvor obecný
Rovnokřídlí
Kobylka křovištní
Kobylka zpěvavá
Saranče luční
Saranče měnlivá
Polokřídlí
Klopuška sp. (cca 3 druhy)
Kněžice kuželovitá
Kněžice obecná
Kněžice pásovaná
Lovčice oválná
Mšice maková
Ruměnice pospolná
Vroubenka smrdutá
Brouci
Blýskáček řepkový
Bradavičník dvojskvrnný
Dlouhoústec krvavý
Dřepčík polní
Dřepčík zelený
Kvapník plsnatý
Listohlod zlatozelený
Mandelinka nádherná
Střevlíček sp.
Střevlíček černý
Střevlíček měděný
Slunéčko sedmitečné
Slunéčko východní
Tesařík borový
Tesařík černošpičký
Tesařík hnědý
Tesařík skvrnitý
Blanokřídlí
Čmelák zemní
Mravenec černolesklý
Mravenec dřevokaz
Mravenec sp.
Mravenec obecný
Sršeň obecná
Včela medonosná
Vosa obecná
Motýli
Babočka admirál
Babočka bodláková
Babočka paví oko
Babočka síťkovaná
Bělásek řepkový
Bělásek řepový
Bělásek zelný
Běloskvrnáč pampeliškový
Bekyně velkohlavá

Pardosa amentata
Odonata
Calopteryx splendens
Sympetrum sanguineum
Sympetrum vulgatum
Sympetrum striolatum
Dermaptera
Forficula auricularia
Orthoptera
Pholidoptera griseoaptera
Tettigonia cantans
Chorthippus dorsatus
Chorthippus biguttulus
Hemiptera
Miridae
Aelia acuminata
Carpocoris purpureipennis
Graphosoma italicum
Nabis rugosus
Aphis fabae
Pyrrhocoris apterus
Coreus marginatus
Coleoptera
Brassicogethes aeneus
Malachius bipustulatus
Lygistopterus sanguineus
Phyllotreta undulata
Altica oleracea
Pseudoophonus rufipes
Phyllobius argentatus
Chrysolina fastuosa
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Poecilus cupreus
Coccinella septempunctata
Harmonia axyridis
Spondylis buprestoides
Stenurella melanura
Arhopalus rusticus
Leptura maculata
Hymenoptera
Bombus terrestris
Lasius fuliginosus
Camponotus sp.
Formica sp.
Lasius niger
Vespa crabro
Apis mellifera
Vespula vulgaris
Lepidoptera
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Inachis io
Araschnia levana
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae
Amata phegea
Lymantria dispar

O

O

NT
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Kovolesklec gama
Lišejníkovec bělavý
Modrásek jehlicový
Okáč poháňkový
Píďalka kopřivová
Perleťovec malý
Rudopásník šťovíkový
Travařík cf. obecný
Vlnopásník kostkovaný
Žlutokřídlec šťovíkový
Dvoukřídlí
Bzučivka zlatá
Kloš jelenní
Komár pisklavý
Kuklice plochá
Masařka obecná
Moucha domácí
Octomilka obecná
Pakomár kouřový
Pestřenky (cca 2 druhy)
Roupec žlutonohý
Tiplice zelná

Autographa gamma
Cybosia mesomella
Polyommatus icarus
Coenonympha pamphilus
Camptogramma bilineata
Issoria lathonia
Lythria purpuraria
Crambus cf. lathoniellus
Scopula immorata
Timandra comae
Diptera
Lucilia caesar
Lipoptena cervi
Culex pipiens
Ectophasia crassipennis
Sarcophaga carnaria
Musca domestica
Drosophila melanogaster
Chironomus plumosus
Syrphidae
Leptogaster cylindrica
Tipula oleracea

Ryby
Železnice překonává tři drobné polní vodoteče, které vzhledem k jejich morfologii neumožňují
trvalý výskyt ryb. Koryta těchto toků mohou navíc nepravidelně vysychat.
Obojživelníci
Výskyt obojživelníků na záměrem dotčených plochách nebyl doložen. Zásahem nemohou být
dotčeny reprodukční vodní biotopy obojživelníků. Při průzkumu vodní nádrže cca 60 m od trati
u Malína (místní část Kutné Hory) byli zaznamenáni tři dospělci skokana zeleného (Pelophylax
esculentus, SO, NT, V). Tento druh je v rámci vývojového cyklu silně vázán na vodní prostředí,
tudíž předpoklad jeho pravidelných migrací přes železnici je poměrně nízký. Z okolních nádrží
jsou často uváděny ropuchy obecné (Bufo bufo, O, VU). Diskutovaná nádrž splňuje biotopové
preference ropuchy obecné, tudíž její výskyt je zde rovněž pravděpodobný. V úseku trati podél
vodní plochy není situován žádný most ani propustek s návazností na přirozené migrační trasy
obojživelníků.
Další lokalitou obojživelníků jsou betonové nádrže u osady Skalka u Hlízova 300 m od železnice. Z lokality je uváděna vitální populace skokana skřehotavého (P. ridibundus, KO, NT, V).
Migrační trasu z nádrží do nivy Klejnárky může potencionálně tvořit navazující bezejmenný
potok, který křižuje řešená železnice. Možnosti intenzivních a pravidelných migrací jsou zde
nicméně vzhledem k charakteru potoku málo pravděpodobné.
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Obr. 11: Vodní nádrž na periferii Malína – pohled směrem na železnici (2. 9. 2020)

Plazi
Při průzkumu železnice byly hojně zaznamenány ještěrky obecné (Laceta agilis, SO, VU, IV).
Jejich výskyt v návaznosti na drážní tělesa je dobře znám; kamenitý železniční svršek poskytuje ještěrkám vhodné podmínky k termoregulaci, úkrytům a lovu kořisti. Železnice jsou vhodným prvkem pro šíření ještěrek krajinou. Nejčastěji byly ještěrky pozorovány v úseku železnice
podél lesního porostu Borovinka, kde se nachází mnoho vhodných mikrobiotopů i mimo trať.
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Obr. 12: Ještěrka obecná s uloveným běžníkem při okraji kolejí – průsek trati lesním porostem
Borovinka (2. 9. 2020)

Obr. 13: Štěrkové lože se suchomilnou vegetací a rozvolněné porosty při drážní stezce – ideální
stanoviště ještěrky obecné (11. 6. 2020)
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Ptáci
V okolí trati se vyskytovaly vesměs běžné druhy ptáků kulturní krajiny. Ochranářsky významné
druhy jsou reportovány z pískovny Sandberk u Kolína, která je jen několik desítek m od dráhy.
Protože avifauna pískovny nemůže být záměrem zásadně ovlivněna, není dále specifikována.
Ze zemědělské krajiny okolo železnice jsou v NDOP uvedeny vzácnější druhy dravců (vesměs
zimní pozorování ptáků na tahu) – moták lužní (Circus pygargus, SO, EN, I), sokol stěhovavý
(Falco peregrinus, KO, EN, I), dřemlík tundrový (F. columbarius, SO, I). Polní krajina okolo trati
však není záměrem prakticky dotčena. Na základě průzkumu a analýzy dostupných podkladů
lze shrnout, že záměrem nejsou ovlivněny populace ochranářsky významných ptáků.
Tab. 3: Soupis zaznamenaných druhů ptáků
Český název
Dravci
Káně lesní
Poštolka obecná
Měkkozobí
Holub domácí
Holub hřivnáč
Hrdlička zahradní
Šplhavci

Latinský název
Falconiformes
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Columbiformes
Columba livia f. domestica
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Piciformes

Datel černý

Dryocopus martius

Strakapoud velký

Dendrocopos major

Žluna zelená

Picus viridis

Pěvci
Brhlík lesní

Passeriformes
Sitta europaea

Budníček menší

Phylloscopus collybita

Červenka obecná
Drozd kvíčala

Erithacus rubecula
Turdus pilaris

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

Konipas bílý

Motacilla alba

Jiřička obecná

Delichon urbicum

Kos černý

Turdus merula

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs

Rehek domácí
Skřivan polní
Sojka obecná

Phoenicurus ochruros
Alauda arvensis
Garrulus glandarius

Strnad obecný

Emberiza citrinella

Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Špaček obecný
Straka obecná
Vrabec domácí

Parus major
Parus caeruleus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Passer domesticus

Status
běžně loví na polích okolo trati
běžně loví na polích okolo trati
hojně v sídlech Hlízov, Kolín, Kutná Hora
cca 10 ex. stromové porosty v okolí
hojně v sídlech Hlízov, Kolín, Kutná Hora

I

NT

1 M se ozývá z lesního porostu Borovinka, doupné stromy v místech spojky
nezjištěny
2 M v lesním porostu Borovinka, 1 F u
Hlízova
1 M se ozývá z lesního porostu Borovinka, doupné stromy v místech spojky
nezjištěny
cca 3 P Borovinka (v místech záměru)
2 M se ozývají z Borovinky (v místech a
okolí záměru)
1 ex. u rozvodny Borovinka
10 ex. na polích u Hlízova
cca 5 ex. u Hlízova, Borovinka, intravilán
Kutné Hory
1 ex. vodní nádrž Malín
10 ex. loví potravu na vodní nádrží u
Malína, hojně nad pískovnou Sandberk
cca 5 ex. u Hlízova, Borovinka, intravilán
Kutné Hory a Kolína
2 M se ozývají z Borovinky (v místech a
okolí záměru)
1 P Hlízov, Malín, Kolín (poblíž trati)
hojně na polích přiléhajících k dráze
2 ex. Borovinka
cca 8 ex. zpívá z polních mezí a ekotonů
poblíž železnice
hojně v a v okolí dřevinných porostů
hojně v a v okolí dřevinných porostů
hojně v a v okolí dřevinných porostů
2 ex. intravilán Kolína
menší hejna Hlízov, Malín, Kolín (u trati)
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Vrána šedá

Corvus cornix

Zvonek zelený

Chloris chloris

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O, NT

4 ex. přelet trati mezi Kolínem a Hlízovem
2 ex. Kolín (u Sandberku)
10 ex. loví potravu na vodní nádrží u
Malína, hojně nad pískovnou Sandberk

Savci
V zájmovém území se vyskytují běžné druhy savců zemědělské krajiny – srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), liška obecná (Vulpes vulpes) či zajíc polní (Lepus
europaeus, NT). V oblasti lze očekávat výskyt obou druhů našich kun – skalní (Martes fiona) i
lesní (M. martes). V travnatých porostech podél dráhy se hojně vyskytuje krtek obecný (Talpa
europaea) a hraboš polní (Microtus arvalis). Zvěř sražená železniční dopravou byla nalezena
zejména v lesním úseku Borovinka. Z polí okolo trati pocházejí údaje o křečkovi polním (Cricetus cricetus, SO, IV). Do zemědělských kultur (biotopu křečka) však nebude v rámci záměru
významně zasahováno.
V úseku mezi Hlízovem a Kutnou Horou je vymezen biotop zvláště chráněných velkých savců
(medvěd hnědý Ursus arctos, KO, CR, II, IV, rys ostrovid Lynx lynx, SO, EN, II, IV, vlk obecný
Canis lupus, KO, CR, IV, los evropský Alces alces, SO, CR). Biotop je v územně analytických
podkladech zanesen jako jev č. 36b. Základem zákonné ochrany biotopu je zamezit škodlivým
zásahům, které by mohly omezit celistvost biotopu a rozmnožování předmětných druhů na
území České republiky, a tím ohrozit jejich populace (Pešout et al. 2018). Úsek přes železnici
je označen jako kritické místo, neboť průchodnost zde kromě intravilánu sídel limituje frekventovaná silnice I/38. Železnice je oproti silnici menším rušivým prvkem, nicméně její efekt svou
přítomností kumuluje. Z uvedených druhů lze v území vzhledem ke stávajícímu rozšíření uvažovat pouze o potenciální migraci losa evropského.
Drážním tělesem je vedeno několik propustků, které však vzhledem k jejich umístění a morfologii terénu nemají z hlediska migrací živočichů praktický význam.
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Obr. 14: Srnec obecný sražený drážní dopravou u rozvodny Borovinka (11. 6. 2020)

Obr. 15: Biotop zvláště chráněných velkých savců v zájmové lokalitě
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c) Hodnocení vlivů
c) 1. Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivů
Podkladem pro posouzení vlivu záměru byly výsledky terénních průzkumů, které jsou popsány
v kapitole b) 3. Pro zhodnocení byly využity i údaje veřejných informačních systémů (Evidence
sražené zvěře na silnicích a železnicích, NDOP). Projektová dokumentace (Metroprojekt 2020
– koordinační situace, technické zprávy, výkresy stavebních objektů) dává dostatečný obraz o
charakteru záměru a jeho předpokládaných vlivech.
c) 2. Identifikace, popis a hodnocení předpokládaných vlivů
Významné krajinné prvky
Stavební úpravy do VKP vodní tok a údolní niva zásadně nezasáhnou. Při stavbě mohou být
pouze nevýznamně rušeni živočichové využívající jejich okolí.
Silnější vlivy na VKP les je možno popsat v případě navržené Hlízovské spojky. Její výstavba
předpokládá zábory lesního prostředí. Okrajový efekt novostavby vliv záborů dále navyšuje.
Kromě toho mezi tratěmi vznikne izolovaný fragment, který bude vlastnosti původního celku
plnit jen omezeně. Na druhé straně stojí skutečnost, že porost je běžně obhospodařován pasečným způsobem. Záměrem dotčená plocha zahrnuje zejména hustou tyčovinu borovicové
monokultury případně výsadbu na lesní mýtině. Na lokalitě nebyla zjištěna žádná společenstva
ekologicky hodnotných druhů rostlin ani živočichů. Vlivy záměru na ekologicko-stabilizační
funkci VKP lze proto hodnotit jako akceptovatelné.
Územní systémy ekologické stability
Dráha tvoří v katastru Kutné Hory rozhraní navrženého a funkčního lokálního koridoru LBK1.
U železnice LBK tvoří zapojený porost křovin. V místech křížení biokoridoru a železnice nejsou
navrženy zásadní stavební úpravy. Celkově lze proto dopady záměru na ÚSES považovat za
minimální.
Dřeviny rostoucí mimo les
Pro realizaci záměru bude nutné vykácet dřeviny rostoucí mimo les, které jsou chráněny dle §
7 zákona č. 114/1992 Sb. Ekologicky či společensky hodnotné dřeviny nebyly identifikovány.
V kontextu širší krajiny nebude množství vykácených dřevin významné. V rámci povolovacího
procesu kácení dřevin může být uložena přiměřená náhradní výsadba. V závislosti na údržbě
železniční dráhy může dojít k obnově doprovodných porostů.
Památné stromy
Záměrem nemohou být dotčeny.
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Krajinný ráz
K zásahu do prostorových vztahů a vizuální scény krajiny dojde pouze v místech přeložky trati
u Kolína (Hlízovská spojka v lesním porostu Borovinka). Ovlivněny zde budou přírodní hodnoty
krajinného rázu, které definuje zejména VKP les. Novostavba bude patrná pouze ze žluté turistické stezky, a to v místech, kde je již jednou pod tratí vedena. Narušení kulturních a historických charakteristik krajinného rázu není při realizaci záměru předpokládáno. V případě většiny trasy nedojde ke změně využití území, neboť se jedná o rekonstrukci stávající železniční
trati. Výstavba zřejmě nepředstavuje závažný zásah do zákonných kritérií a znaků krajinného
rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
Zvláště chráněná území
Záměrem nemohou být dotčena.
Flóra
Ochranářsky cenná společenstva a zvláště chráněné rostliny nebyly na území stavby zjištěny.
V oblasti lesního porostu Borovinka byla v širším okolí stavby zaznamenána trávnička obecná
(Armeria vulgaris, C4a) a dle NDOP také paličkovec nachový (Corynephorus canescens, C4a).
Oba tyto druhy jsou vázány na písčiny, které jsou na lokalitě místy rozšířeny. Dále byla podél
trati pozorována strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica, C4a), která se roztroušeně vyskytuje v teplých oblastech celé České republiky, její širší populace tak nebude ovlivněna. Výskyt ostřice pobřežní (Carex riparia, C4a) podél bezejmenného potoka nebyl během terénního
průzkumu v místě plánované stavby potvrzen. Převážná délka trati vede polními ekosystémy
s návazností na vegetaci polních plevelů a ruderální vegetace. Tato společenstva vyžadují
pravidelnou disturbanci, tudíž vlivy plánované stavby na tuto vegetaci lze hodnotit jako nevýznamné. Podél trati se již v současné době vyskytuje řada invazivních druhů, zejména zlatobýly (Solidago sp.), hojný výskyt těchto a dalších druhů (javor jasanolistý, bělotrn kulatohlavý
apod.) je předpokládán i do budoucna.
Fauna
Bezobratlí
Při stavebním zásahu do drážního tělesa či zřízení ploch stavenišť může dojít k narušení biotopů eurytopních druhů bezobratlých. Dotčené biotopy jsou v okolní krajině široce rozšířeny.
Při výstavbě Hlízovské spojky či úpravách bezprostředního okolí drážního tělesa může dojít k
destrukci hnízd mravenců rodu Formica (O). Výskyt hnízd může být v období výstavby odlišný,
případně hnízda mohou být v závislosti na mnoha faktorech prostředí již opuštěná. V závislosti
na způsobu narušení kup mohou mravenci hnízda opustit a uniknout tak z dosahu nebezpečí.
Celkově lze ovlivnění mravenců rodu Formica (O) vyhodnotit jako méně významné a lokální;
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v okolí Kolína se vyskytují početné a stabilní populace. Stejné vlivy lze identifikovat a vyhodnotit i v případě chráněných čmeláků rodu Bombus (O). Pro realizaci záměru by mělo být postupováno dle ustanovení § 56 (povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů).
Z hlediska zákonné ochrany budou při výstavbě poškozována a ničena jejich sídla (biotopy) a
vývojová stádia, imaga mohou být během stavby rušena. Je na zvážení orgánu ochrany přírody, zda pro povolení ustanovit podmínku dodatečného průzkumu plochy Hlízovské spojky s
cílem najít hnízda mravenců rodu Formica (O) a ty přesunout mimo prostor výstavby. Úspěšnost takových transferů ovšem nebývá vysoká. Mravenci přesunutí do cizího prostředí navíc
mohou narušit stávající ekosystémové (trofické) vazby.
Ryby
Dotčené vodní prostřední netvoří vhodné podmínky pro trvalý výskyt ryb. Ryby proto nemohou
být záměrem významně dotčeny.
Obojživelníci
Při realizaci záměru nedojde k zásahu do reprodukčních vodních biotopů obojživelníků. Patrně
nebudou dotčeny ani důležitě terestrické biotopy (úkryty, zimoviště), pouze potenciálně mohou
být při stavbě ovlivněny nesměrované migrační trasy. Jedna z potenciálních migračních tras –
bezejmenný potok u Hlízova navazující na populaci skokanů u osady Skalka – bude vhodně
převedena světlejším propustkem (ø 1200 mm namísto 800 mm). Trvalé ani dočasné naváděcí
bariéry nejsou s ohledem na parametry záměru a možný migrační tlak navrženy.
Plazi
Při úpravě železničního tělesa dojde k zásahu do biotopů ještěrky obecné (Lacerta agilis, SO,
VU, IV). Po dokončení záměru je předpoklad, že ještěrky původní stanoviště (železniční násyp
a kolejové lože) opět osídlí. Pro realizaci záměru by mělo být postupováno v souladu ustanovením § 56 (povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů). Z hlediska zákonné
ochrany dojde při stavbě u ještěrek k poškození a ničení sídel (biotopu) a rušení.
Při stavbě mohou být pojezdy techniky usmrceni jednotliví jedinci plazů, je ovšem předpoklad,
že většina bude unikat do bezpečí. Riziko nadměrné mortality plynoucí z úpravy železničního
svršku a spodku nepřevyšuje vlivy běžného provozu na trati.
Ptáci
Rekonstrukcí traťového úseku budou ptáci ovlivněni zánikem biotopů a rušením při stavbě a
provozem na trati:
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Zánik biotopů
Ptáci budou realizací záměru dotčeni úbytkem hnízdních příležitostí kácením porostů křovin a
stromů. Tento vliv bude nejsilnější v lesním porostu Borovinka, kde je zamýšlena novostavba
Hlízovské spojky. Ekologicky hodnotné dutinové stromy v celém území záměru zjištěny nebyly. V rámci preventivní ochrany ptáků je kácení možno provést mimo hnízdní období od 1.
října do 31. března.

Rušení při výstavbě a provozem na trati
Během výstavby se v území bude pohybovat těžká a hlasitá technika. Stavební postup obnáší
zvýšené hlukové zatížení území podél železnice při odstranění původního železničního svršku
a vytvoření nového a při vybudování spojky v lese Borovinka. Na staveništi se může pohybovat
zvýšené množství pracovníků a mechanismů (např. silniční fréza, rozbrušovací pila pro řezání
kolejnic, podbíječka, zhutňovač štěrkového lože), což může ptáky v okolí rušit. Přítomnost lidí
je pojímána jako vyšší rušivý faktor než dopravní infrastruktura. Celkově lze vlivy rušení ptáků
při výstavbě a provozu záměru vyhodnotit jako únosné. S ohledem na zjištěnou avifaunu v dotčeném území nejsou navržena žádná termínová omezení stavby.
Savci
Zásadní nepříznivý vliv liniových dopravních staveb na obratlovce (především savce) spočívá
v narušení migrační prostupnosti krajiny. V území se vyskytují převážně místní populace středních savců, které jsou k životu v kulturní krajině a rušivým vlivům přizpůsobeni. Přes železnicilze očekávat zejména rutinní pohyby za účelem shánění potravy a rozmnožování. Část těchto
pohybů bude soustředěna v úseků s lesním porostem Borovinka. Mimo něj jsou pohyby savců
spíše náhodné a do značné míry závislé na distribuci potravní nabídky – osevním postupu na
zemědělských plochách přiléhajících k dráze. Migrační prostupnost může být omezena především při výstavbě, kdy se v území budou pohybovat pracovníci stavby a hlučná mechanizace.
Očekávat lze proto stažení savců do okolních refugií, po ukončení záměru dojde k návratu do
původního stavu. Parametry a technické řešení mostních objektů a propustků zůstávají stejné,
případně je navržena jejich optimalizace. Vyhodnocení objektů ve vztahu k migrační prostupnosti je předmětem migrační studie (příloha 1). Možnost bezpečného přechodu železnice zvěří
snižuje navržené zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h a výhledové navýšení vlakové dopravy.
Toto riziko však s ohledem na stávající provoz není hodnoceno jako významné.
Realizací záměru nebude zásadně omezena celistvost biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců. V místech jeho křížení totiž nedojde k umístění nové antropogenní bariéry. Navýšení traťové rychlosti zde bude jen částečné, neboť biotop křižuje železnici v místech oblouku.
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c) 3. Návrh opatření k vyloučení negativních vlivů
Ve vztahu k ochraně živočichů a jejich biotopů je navrženo:
1. Kácení lesního porostu v úseku Hlízovské spojky provést v nezbytně nutném rozsahu.
2. V rámci preventivní ochrany ptáků je kácení možno provést mimo hnízdní období od
1. října do 31. března.
Ve vztahu k ochraně dřevin je navrženo:
1. Při kácení dřevin a výstavbě bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.

c) 4. Závěr
Na základě terénního šetření a analýzy všech dostupných podkladů lze konstatovat:
1.

Přírodovědný průzkum byl proveden 11. června a 2. září 2020. V těchto termínech byla
zachycena většina všech potenciálně dotčených přírodních fenoménů.

2.

Lokalita záměru je doprovázena převážně ruderalizovanou vegetací a vegetací polních
plevelů. Ochranářsky cenné biotopy ani společenstva rostlin se na ploše stavby nevyskytují. Zvláště chráněné rostliny nebyly nalezeny.

3.

V okolí dráhy se vyskytují zvláště chránění živočichové, vlivy záměru byly identifikovány
u mravenců rodu Formica, čmeláků rodu Bombus a ještěrky obecné (Lacerta agilis). Celkově jsou dopady na populace těchto taxonů posouzeny jako málo významné.

4.

Ekologicko-stabilizační funkce dotčených prvků ÚSES a VKP bude zachována.

5.

K narušení konektivity krajiny (= snížení migrační prostupnosti) při realizaci záměru nedojde.

Návrh žádosti o výjimku podle ustanovení § 56
čmeláci rodu Bombus, mravenci rodu Formica
– zásah do biotopu, poškození a ničení vývojových stádií a sídel při stavbě, rušení při stavbě
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
– zásah do biotopu, rušení při stavbě
Z judikatury soudů vyplývá, že v případě stavebních záměrů vyžadující výjimku dle § 56 je nezbytné si
ji opatřit již před samotným rozhodnutím o umístění stavby, jak uvádí NSS v rozsudku č. j. 1 As 37/2005154 ze dne 14. 2. 2008: „rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad zájmem ochrany přírody, musí být vydáno již před vydáním rozhodnutí o umístění stavby.“
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1. Úvod
Dopravní infrastruktura představuje pro volně žijící živočichy obtížně překonatelnou překážku,
která omezuje jejich biologicky podmíněnou migraci. Fragmentace a izolovanost populací
může v konečném důsledku vést k omezení jejich výskytu a vyhynutí (Townsend et al. 2010).
Důležitým hlediskem při povolování staveb dopravní infrastruktury je proto zachování jejich
průchodnosti pro volně žijící živočichy. Migrační studie jsou nezbytným podkladem pro komplexní vyhodnocení vlivů těchto záměrů na migraci živočichů a zároveň jsou nástrojem, který
umožňuje eliminovat nebo zmírnit jejich negativní dopady (Šikula et Libosvár 2013). Požadavek řešení této problematiky vyplývá rovněž z řady koncepčních dokumentů schválených na
národní úrovni (např. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025, Státní politika
životního prostředí ČR 2012–2020). Cílem migrační studie k záměru „Rekonstrukce traťového
úseku Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ je:
1)

zhodnocení migrační prostupnosti stavby

2)

návrh definitivního umístění a podrobné technické řešení průchodů pro živočichy
včetně detailů (úprava podmostí, odhlučnění, naváděcí bariéry, oplocení)

3)

návrh zmírňujících a optimalizačních opatření (pokud migrační prostupnost nebude dostatečná)

4)

zhodnocení migračního potenciálu mostních objektů podle Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro
volně žijící živočichy, Anděl et al. 2006)

Migrační studie k územnímu řízení je považována za sumární podklad pro stanoviska orgánů
státní správy a přípravu organizace stavby (Hlaváč et al. 2019).
1.1. Rozbor problematiky
Hlavním předpokladem problematiky fragmentace krajiny a požadavků na její prostupnost je
pohyb volně žijících živočichů. Pohyby živočichové uskutečňují v rámci domovských okrsků
využívaných pro rutinní aktivity (např. hledání potravy, partnera či nocoviště), ale rovněž během přirozených migrací nebo dálkových přesunech vyvolané změnou (degradací) stanoviště.
Jakékoliv omezení či úplné zamezení těchto pohybů vlivem antropogenních bariér může mít
pro postižené populace závažné následky, které se projevují zejména zvýšeným rizikem extinkce a redukcí genetické variability (Tkadlec 2013). Významně negativní vliv na populace
živočichů má i mortalita způsobená střety s dopravou (Toman et Hlaváč 1995, Bartonička et
al. 2008).
Velký význam proto mají migrační objekty, které negativní dopady liniových dopravních staveb
snižují. V podstatě se jedná o stavební objekty a k nim přilehlé terénní úpravy určené pro
migraci živočichů, případně objekty sekundárně umožňující migraci, jako jsou různé podchody
nebo propustky (Hlaváč et Anděl 2001, Anděl et al. 2005). Při využití migračního objektu mají
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zásadní význam parametry objektu a charakter povrchu, po kterém živočichové prochází. Při
průchodu objektem by zvěř měla mít co nejmenší smyslový kontakt s komunikací a zároveň
co největší s přirozeným okolím. Zásadní význam má i světlost podchodu; neboť živočichové
se vyhýbají dlouhým a tmavým tunelům (Anděl et al. 2006).
Jednotlivé druhy živočichů jsou k fragmentaci krajiny různě citlivé. Obecně jsou ztrátou nebo
izolací biotopu nejvíce postiženy druhy s malou pohyblivostí, s požadavky na rozsáhlý prostor
nebo silnou vazbou na určitý typ stanoviště. Zároveň mají také živočichové různé potřeby migrací a různé nároky na parametry migračních objektů. Při plánování konkrétních opatření je
tudíž potřeba vycházet z druhového složení území záměru a vytipovat cílové druhy živočichů,
pro které jsou zprůchodňující opatření nezbytná (Anděl et al. 2011). Z praktického hlediska je
vhodné se zaměřit na velké savce, protože mají rozsáhlé domovské okrsky, často migrují na
velké vzdálenosti, jejich kolize s dopravou jsou významné rovněž z hlediska bezpečnosti provozu a znalosti o jejich bionomii jsou velké. Při splnění podmínek na prostupnost velkých savců
jsou pokryty vesměs i požadavky většiny menších druhů (Anděl et al. 2005).
Železnice představují pro migraci volně žijících živočichů řádově menší problém než silnice a
dálnice. Železniční těleso je obecně užší než silniční a jeho překonání nečiní živočichům tak
významné problémy. Provoz na železnicích má také zcela rozdílný charakter proti silničnímu
a časové prodlevy mezi vlaky mohou poskytnout dostatečný prostor pro překonání dráhy. Ani
hlavní železniční koridory nejsou pro živočichy nepřekonatelné. Proto je výstavba speciálních
migračních objektů žádoucí zejména u rychlostních koridorů. Na ostatních tratích je potřeba
se zaměřit především na rekonstrukce mostních objektů přes vodní toky a snažit se pro živočichy zajistit pod mosty suchou cestu (v podobě suchých berem, Toman et Hlaváč 1995, Hlaváč et Anděl 2008). Výjimkou v průchodnosti železničních tratí jsou úseky s opěrnými zdmi,
protihlukovými stěnami a obdobnými technickými objekty, které činí dané lokality zcela neprůchodné (Anděl et al. 2010a).
Migrace je v této studii používána jako souhrnný termín popisující veškeré pohyby volně žijících živočichů v krajině, přestože jeho ekologický význam je užší a týká se především pravidelných pohybů mezi
geograficky odlišnými územími (Tkadlec 2013, Townsend et al. 2010).
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1.2. Údaje o záměru
Název:

„Rekonstrukce traťového úseku Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

Investor:

Správa železnic, s. o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70 99 42 34

Celková charakteristika záměru, jeho rozsah a umístění
Hlavní náplní stavby je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora hl. n. (mimo) – Kolín (mimo),
při které dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na hodnotu 160 km/h s využitím stávající stopy
trati a instalaci nového traťového zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukce traťového úseku
bude doplněna o výstavbu propojení úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín a zhlaví směr Záboří nad
Labem v žst. Kolín, tzv. hlízovská spojka. Jedná se o novostavbu jednokolejné trati s nejvyšší
traťovou rychlostí 130 km/h. V návrhovém stavu bude přejezd P3728 zrušen a nahrazen objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením trati. Ostatní ponechané přejezdy budou nově
zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Celkový rozsah výstavby
je na obr. 1.

Obr. 1: Celkový rozsah záměru „Rekonstrukce traťového úseku Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
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1.3. Přírodní charakteristiky dotčeného území
Lokalita záměru se nachází ve východním cípu Středolabské tabule. Z hlediska nižších geomorfologických jednotek je situována na ploše Ronovské a Žehušická kotliny. Území má ráz
ploché pahorkatiny, tvořené horninami svrchní křídy a místy odkrytého krystalinického, proterozoického a permského podloží. Představuje erozně až strukturně denudační a akumulační
reliéf plošinného rázu se zarovnaným povrchy, suky, říčními terasami, údolními nivami a tvary
na spraších a vátých píscích (Demek et Mackovčin 2006). Dle biogeografického členění České
republiky se lokalita nachází v Polabském a Českobrodském bioregionu (Culek et al. 2013).
2. Metodika
Výchozími podklady pro vypracování detailní migrační studie byly:
• technická projektová dokumentace odpovídající aktuálnímu stupni rozpracovanosti
(Metroprojekt 2020 – technická zpráva, koordinační situace, výkresy mostních objektů)
• vlastní terénní šetření
• recentní údaje (od roku 2010) z Nálezové databáze ochrany přírody (© NDOP, AOPK
ČR)
2.1. Metody hodnocení migrační významnosti území
Migrační význam území záměru byl hodnocen podle následujících kritérií:
1) přítomnost migračně významných území (MVÚ) a dálkových migračních koridorů (DMK)
• jednotky vymezené v rámci koncepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce (Anděl et al. 2010b)
• výchozím podkladem byly mapy AOPK ČR (mapy.nature.cz)
Migračně významná území – zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory potřebné k migraci
a chrání propustnost krajiny jako celku. Celková rozloha MVÚ je 42 % území ČR. Požadavkem je, aby
hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním z důležitých kritérií v procesech územního plánování. Intravilány obcí jsou z MVÚ vyčleněny.
Dálkové migrační koridory – jsou vedeny uvnitř MVÚ a představují prostory pro zajištění alespoň minimální průchodnosti krajiny. Jsou reprezentovány osou a zónou o šířce 250 m na každou stranu (intravilány obcí jsou vyčleněny). Jsou vymezeny v místech, která jsou stále ještě průchozí, přičemž se často
jedná o poslední možnosti, kudy mohou velcí savci projít. Pokud je DMK přerušen bariérou, označuje
se tato lokalita jako místo kritické. Přitom je podmínkou, že kritická místa je možné technicky reálnými
prostředky zprůchodnit. Požadavkem pro ochranu DMK je, že v nich nesmí být povolovány stavby, které
by snížily migrační prostupnost koridoru. Celková délka DMK v ČR je 10060 km.

2) přítomnost biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců (dle § 48 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) – medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obecný (Canis lupus) a los evropský (Alces alces)
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• biotop je evidován v územně analytických podkladech jako jev č. 36b
3) přítomnost prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)
• ještě do nedávna jediný legislativní nástroj (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), který byl přímo zaměřen na ochranu propojovacích prvků v krajině
• výchozím podkladem byly územní plány obcí
4) přítomnost polygonů UAT (oblastí nefragmentovaných dopravou, Anděl et al. 2010c)
• nefragmentovaná oblast je definována jako území, které je ohraničeno silnicemi s intenzitou dopravy větší než 1000 vozidel za den, nebo vícekolejnými železnicemi a má
zároveň větší rozlohu než 100 km2
• výchozím podkladem byl geoportal CENIA (geoportal.gov.cz)
5) na základě údajů o aktuálním výskytu živočichů, geomorfologie terénu a rozložení biotopů
2.2. Údaje o termínech, obsahu a rozsahu biologického průzkumu
Pro stanovení základních zoologických parametrů migrací byly 11. června a 2. září 2020 provedeny průzkumy, při kterých byl zjišťován výskyt živočichů a jejich migračních tras. Savci a
ptáci byli zjišťováni vizuálně (pomoci dalekohledu Olympus 8 × 42), akusticky podle hlasových
projevů a pozorováním jejich pobytových znaků (nory, stopy, okusy, trus, hnízda či kadávery).
Drobní obratlovci byli na vhodných stanovištích vyhledáváni pod kameny, v suti nebo dřevní
hmotě a ve vodních biotopech.
2.3. Metody hodnocení migrační prostupnosti záměrem
Zjištění živočichové byli na základě jejich požadavků na prostupnost krajiny a parametry migračních objektů rozděleni do pěti kategorií (tab. 1). Hodnocení průchodnosti silnice vycházelo
z teorie migračního potenciálu (Hlaváč et Anděl 2001) a z TP 180 Migrační objekty pro zajištění
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. Návrhy na ochranná opatření vychází z
Metodiky optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace (EDIP et al. 2014).
Migrační potenciál – koncepce migračního potenciálu je pomůckou pro navrhování migračních objektů.
Vychází ze skutečnosti, že pro úspěšné fungování migračního objektu musí být současně splněny jak
vhodné ekologické podmínky (migrační potenciál ekologický – MPE), tak vhodné technické parametry
(migrační potenciál technický – MPT). Celková pravděpodobnost funkčnosti objektu (migrační potenciál
– MP) je definovaná jako součin MPE a MPT. Jako pravděpodobnostní veličina nabývá migrační potenciál hodnot v intervalu od 0 (zcela nevyhovující) do 1 (ideální podmínky). Migrační potenciály se stanovují expertním odhadem (Anděl et al. 2010a).
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Tab. 1: Rozdělení volně žijících živočichů do kategorií podle jejich požadavků na prostupnost
krajiny a parametry migračních objektů (podle Anděl et al. 2010a, EDIP et al. 2014, Metodické
doporučení MŽP ČR k posuzování fragmentace krajiny dopravními stavbami, edit.)
Kategorie
A
velcí savci a
druhy nejnáročnější na
parametry
migračních
objektů

B
střední savci,
kopytníci

C
střední savci,
šelmy

D
obojživelníci,
plazi, drobní
savci

E
ryby

F
ptáci, letouni

G
rostliny, bezobratlí

Příklady taxonů

Technické řešení

Charakteristika migrace

jelen evropský
los evropský
rys ostrovid
medvěd hnědý
vlk obecný
kočka divoká

nejnáročnější parametry jak z hlediska rozměrů, tak doprovodných
prvků, optimální jsou přirozená přemostění hlubokých údolí, v rovinaté
krajině je realizace náročná a často
problematická

na prověřených dálkových migračních trasách bez rušivých antropogenních vlivů

lokální migrace, cesty mezi zdroji
potravy, vodou a místy odpočinku

srnec obecný
prase divoké
daněk evropský
muflon evropský
zajíc polní

technické parametry objektů mírnější než u kategorie A, nutná jejich
vyšší četnost

liška obecná
jezevec lesní
vydra říční
bobr evropský
lasicovité šelmy

rozměry nejsou hlavním faktorem,
důležitější je dostatečná četnost,
v místech migračního tlaku optimální vzdálenost 500–1000 m, využití a úprava řady trubních propustků, kde je třeba zajistit především dostatečný pruh souše podél
převáděného vodního toku

lokální migrace mezi zdroji potravy, vody a různými částmi
obývaného teritoria, migrace
osamostatňujících se mláďat, migrační profily využívá především
místní populace, tyto druhy nejsou příliš citlivé na rušivé antropogenní vlivy

ropucha obecná
čolek obecný
užovka obojková
křeček polní

kombinace průchodů pod komunikací a bariér, které brání vstupu na
komunikaci, vhodným řešením je vybudování náhradní vodní plochy pro
rozmnožování, která by se nacházela
před komunikací ve směru jarní migrace

sezónní migrace mezi zimovištěm a místem rozmnožování a
částí území, kde tráví zbytek
roku, využívány jedinci ve velké
početnosti, migrační cesty v blízkosti každé trvalé vodní plochy
vhodné pro rozmnožování obojživelníků

losos obecný
parma obecná

technické řešení musí vyloučit vytváření neprůchozích vodních stupňů a
nevhodné úpravy toků pod mostem

migrace různého významu vodním tokem

ledňáček říční
skorec vodní
netopýr vodní
(vzduchem)
bažant obecný
(po zemi)

u létajících živočichů bariéry v podobě zdí nebo skel s ochrannými
prvky před nárazy, které zabraňují
střetům s dopravou

lokální přelety přes komunikace
v rámci svých domovských
okrsků zejména v reprodukčním
období a při hledání potravy

střevlík sp.
(nelétavý
epigeický hmyz)

zásadní je zajistit konektivitu biotopů, optimální jsou přemostění hlubokých údolí

lokální migrace přes komunikace
během vegetační sezóny

především místní populace, které
jsou na místní podmínky adaptované
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3. Migrační význam území záměru
Prioritní ochranu před fragmentací vyžadují oblasti, které nejsou dosud fragmentovány (nebo
jen ve velmi omezené míře), tzv. území nefragmentovaná dopravou (polygony UAT). Záměrem
dotčené území je však dopravou zcela fragmentováno (obr. 2). Z dopravní infrastruktury tvoří
nejvýznamnější bariéry v území silnice I/12, I/38 a II/322 a hlavní železniční koridor Praha –
Česká Třebová. Kromě silnic je limitujícím faktorem dálkových migrací i rozsáhlá, souvislá zástavba. Územím je ovšem veden dálkový migrační koridor a biotop zvláště chráněných druhů
velkých savců (obr. 3 a 4). Úsek přes železnici je označen jako kritické místo, neboť průchodnost zde kromě sídel limituje frekventovaná silnice I/38. Železnice je oproti silnici menším rušivým prvkem, nicméně její efekt svou přítomností kumuluje. Hlavním prvkem podporující migrace napříč fragmentovanou a urbanizovanou krajinou středních Čech je údolní niva a vodní
tok Labe.
Krajinu mezi Kolínem a Kutnou Horou tvoří především rozsáhlé, intenzivně obhospodařované
zemědělské plochy. Vtroušeny jsou i enklávy lesních porostů (Kaňk a Borovinka). V území se
pohybují především místní populace středních savců kategorie B, které jsou k životu v kulturní
krajině a rušivým prvkům přizpůsobeni. Přes dráhu lze předpokládat především jejich rutinní
pohyby za účelem shánění potravy nebo rozmnožování. Část těchto pohybů bude soustředěna
v úseků s porostem Borovinka. Mimo něj jsou pohyby savců spíše náhodné a do značné míry
závislé na distribuci potravní nabídky – osevním postupu na zemědělských plochách přiléhajících k dráze. Podél vodotečí mohou probíhat spíše sporadické migrace obojživelníků a lasicovitých šelem (kategorie C a D). Dotčené vodní toky jsou antropogenně výrazně upraveny.
V rámci ÚSES se záměr dotýká pouze jediného lokálního biokoridoru. V katastru Kutné Hory
tvoří železnice rozhraní navrženého a funkčního koridoru LBK1 (obr. 5). U trati tvoří biokoridor
zapojený porost křovin.
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Obr. 2: Distribuce polygonů UAT (oblastí nefragmentovaných dopravou) v okolí záměru

Obr. 3: Migračně významné území a trasy dálkových migračních koridorů v místech záměru
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Obr. 4: Biotop zvláště chráněných druhů velkých savců v místech záměru
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Obr. 5: Křížení dráhy s ÚSES v katastrálním území Kutné Hory

3.1. Dotčené skupiny živočichů
Podrobný popis fauny území je uveden v biologickém průzkumu, jehož je tato studie přílohou.
Dále je uvedena pouze stručná charakteristika relevantní k popisu migrací v území.
Kategorie A – velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry migračních objektů
V úseku mezi Hlízovem a Kutnou Horou je vymezen biotop zvláště chráněných velkých savců
(medvěd hnědý Ursus arctos, KO, CR, II, IV, rys ostrovid Lynx lynx, SO, EN, II, IV, vlk obecný
Canis lupus, KO, CR, IV, los evropský Alces alces, SO, CR). Biotop je v územně analytických
podkladech zanesen jako jev č. 36b. Základem zákonné ochrany biotopu je zamezit škodlivým
zásahům, které by mohly omezit celistvost biotopu a rozmnožování předmětných druhů na
území České republiky, a tím ohrozit jejich populace (Pešout et al. 2018). Úsek přes železnici
je označen jako kritické místo, neboť průchodnost zde kromě intravilánu sídel limituje frekventovaná silnice I/38. Železnice je oproti silnici menším rušivým prvkem, nicméně její efekt svou
přítomností kumuluje. Z uvedených druhů lze v území vzhledem ke stávajícímu rozšíření uvažovat pouze o potenciální migraci losa evropského. Ojediněle může přes železnici přejít i jelen
evropský (Cervus elaphus).
Kategorie B – střední savci, kopytníci
V zájmovém území se vyskytují běžné druhy savců zemědělské krajiny. Nejčastěji byl pozorován srnec obecný (Capreolus capreolus) a zajíc polní (Lepus europaeus). V území se početně
vyskytuje i prase divoké (Sus scrofa).
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Obr. 6: Srnec obecný sražený vlakem u rozvodny Borovinka (11. 6. 2020)

Kategorie C – střední savci, šelmy
Kategorii v území zastupují liška obecná (Vulpes vulpes) a lasicovité šelmy – kuna skalní (Martes fiona) a lesní (M. martes), lasice hranostaj (Mustela erminea) a kolčava (M. nivalis), jezevec
lesní (Meles meles).
Kategorie D – obojživelníci, plazi, drobní savci
Výskyt obojživelníků na záměrem dotčených plochách nebyl doložen. Zásahem nemohou být
dotčeny reprodukční vodní biotopy obojživelníků. Při průzkumu vodní nádrže cca 60 m od trati
u Malína (místní část Kutné Hory) byli zaznamenáni tři dospělci skokana zeleného (Pelophylax
esculentus). Tento druh je v rámci vývojového cyklu silně vázán na vodní prostředí, tudíž předpoklad jeho pravidelných migrací přes železnici je poměrně nízký. Z okolních nádrží jsou často
uváděny ropuchy obecné (Bufo bufo). Nádrž poblíž trati splňuje biotopové preference ropuchy
obecné, tudíž její výskyt je zde pravděpodobný. V úseku trati podél vodní plochy není situován
žádný most ani propustek s návazností na přirozené migrační trasy obojživelníků. Další lokalitou obojživelníků jsou nádrže u osady Skalka u Hlízova cca 300 m od trati. Z lokality je uváděn
skokan skřehotavý (P. ridibundus). Migrační trasu z nádrží do nivy Klejnárky může tvořit navazující bezejmenný tok, který křižuje řešená železnice.
Při průzkumu železnice byly hojně zaznamenány ještěrky obecné (Lacerta agilis). Jejich výskyt
v návaznosti na drážní stavby je dobře znám; kamenitý železniční svršek poskytuje ještěrkám
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vhodné podmínky pro termoregulaci, úkrytům i lovu kořisti. Železnice jsou tak vhodným prvkem
pro šíření ještěrek krajinou. Nejčastěji byly ještěrky pozorovány v úseku podél Borovinky.
Kategorie E – ryby
Železnice překonává tři drobné polní vodoteče, které vzhledem k jejich morfologii neumožňují
trvalý výskyt ryb. Koryta těchto toků mohou nepravidelně vysychat.
Kategorie F – ptáci, letouni
V okolí trati se vyskytovaly vesměs běžné druhy ptáků kulturní krajiny. Ochranářsky významné
druhy jsou reportovány z pískovny Sandberk u Kolína, která je jen několik desítek m od dráhy.
Protože avifauna pískovny nemůže být záměrem zásadně ovlivněna, není dále specifikována.
Ze zemědělské krajiny okolo železnice jsou v NDOP uvedeny vzácnější druhy dravců (vesměs
zimní pozorování ptáků na tahu) – moták lužní (Circus pygargus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), dřemlík tundrový (F. columbarius). Polní krajina okolo trati však není záměrem prakticky dotčena. Při průzkumu nebyli v okolí trati zaznamenáni sražení ptáci. Zdá se, že dráha
nekřižuje významné letové koridory ptáků.
4. Vymezení migrační profilů
Migrační profil je místo křížení migrační trasy s pozemní komunikací. Střetává se zde složka
biotická a technická (antropogenní):
Migrační profil 1 – křížení lokálního biokoridoru
Na železnici v místech lokálního biokoridoru LBK1 navazují zejména zapojené porosty křovin.
Biokoridor vede z lesnatého kopce Kaňk přes železnici do intravilánu Malína. V předpolí obce
se nachází několik menších polí a vodní nádrž s výskytem obojživelníků. Předpokládat zde lze
primárně lokální pohyby lesní zvěře za potravou na pole. Přestože byly při průzkumech v nádrži pozorováni obojživelníci, jejich silný migrační tlak směrem do lesů přes dráhu předpokládán není. Dráha je v daném úseku vedena především na úrovni terénu, vhodné migrační objekty se zde nenacházejí.
Tab. 2: Charakteristika migračního profilu 1 – křížení lokálního biokoridoru
Význam migrační cesty
lokální – pohyb savců mezi lesy a poli
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy
D – drobní savci, obojživelníci
DMK, MVÚ, ÚSES
lokální LBK1
Migraci podporující vlivy
souvislé porosty dřevin, drobná pole, vodní biotopy
Migraci rušící vlivy
intravilán Malína
Křížení v km
288,3 – 288,9
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Skokan zelený

Obr. 7: Migrační profil 1 – křížení lokálního biokoridoru (možné migrační trasy žlutou šipkou)

Obr. 8: Křížení lokálního biokoridoru a železnice (2. 9. 2020)
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Migrační profil 2 – křížení DMK a biotopu ZCHD velkých savců
V místech křížení dálkového migračního koridoru a biotopu zvláště chráněných druhů velkých
savců překonává železnici silnice I/38. Migrace živočichů jsou kvůli bariéře v podobě frekventované silnice značně omezeny a umožněny prakticky pouze v nočních hodinách pod silničním
mostem.
Tab. 3: Charakteristika migračního profilu 2 – křížení DMK a biotopu ZCHD velkých savců
Význam migrační cesty
nízký – vysoký podíl antropogenních bariér
A – los evropský
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy
D – drobní savci, obojživelníci
DMK, MVÚ, ÚSES
DMK
Migraci podporující vlivy
světlé přemostění
Migraci rušící vlivy
křížení silnice I/38, železnice a silnice III. třídy
Křížení v km
289,2 – 289,8

Obr. 9: Lokalita křížení železnice, silnice I/38, DMK a biotopu ZCHD velkých savců (11. 6. 2020)

Migrační profil 3 – bezejmenný potok u Hlízova
V místech křížení bezejmenného potoka doprovází železnici rozsáhlé zemědělské plochy. Podél vodoteče se nachází zapojený keřový porost a polní cesta od osady Skalka. Cca 300 m od
železnice se u toku nachází betonové nádrže, ze kterých je uváděn výskyt skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus). Vodní tok může být potenciální migrační trasou žab. Ekologické
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podmínky vodoteče ani způsob napojení na železnici ovšem nevytváří vhodné podmínky pro
silný migrační tlak. Podél vodního toku se mohou pohybovat savci zemědělské krajiny z kategorie B i C.
Tab. 4: Charakteristika migračního profilu 3 – bezejmenný potok u Hlízova
Význam migrační cesty
lokální – pohyb savců a obojživelníků mezi poli podél toku
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy
D – drobní savci, obojživelníci
DMK, MVÚ, ÚSES
–
přítomnost vodních biotopů, doprovodné dřevinné porosty
Migraci podporující vlivy
vodního toku
Migraci rušící vlivy
–
Křížení v km
291,8

Propustek v km 291,738

Skokan skřehotavý

Obr. 10: Migrační profil 3 – bezejmenný potok u Hlízova (možné migrační trasy žlutou šipkou)
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Obr. 11: Napojení bezejmenného potoka u Hlízova na železniční propustek (11. 6. 2020)

Migrační profil 4 – lesní porost Borovinka
Lesní porost tvoří monokultura borovice lesní (Pinus sylvestris). V místech novostavby Hlízovské spojky se nachází především mladá tyčovina a lesní mýtina. V okolí jsou přítomny i světliny
s písečnými ploškami, na kterých se uplatňuje teplomilná vegetace. V lese se vyskytuje srnec
obecný, prase divoké a liška obecná. Na okolních zemědělských kulturách byl pozorován zajíc
polní. Železniční těleso a xerotermní lesní plochy využívá k životu hojně ještěrka obecná. Ve
stávajícím stavu jsou bezpečné migrace přes dráhu umožněny pouze mostem přes turistickou,
lesní cestu. Zvěř však běžně překonává drážní těleso přes koleje, což dokazují nálezy sražených jedinců při střetech s vlakem. To je dáno hlavně tím, že dráha je začleněna do prostředí
a v lesním interiéru je migrační objekty bez naváděcích prvků obtížné najít.
Tab. 5: Charakteristika migračního profilu 2 – lesní porost Borovinka
Význam migrační cesty
lokální – pohyb savců v lesním porostu
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy
D – drobní savci, plazi
DMK, MVÚ, ÚSES
–
Migraci podporující vlivy
jehličnatý lesní porost
Migraci rušící vlivy
provoz na stávající železnici
Křížení v km
293,5 – 295,3 + Hlízovská spojka
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Most v km 294,425

Hlízovská spojka

Most v km 294,150 a 1,205

Obr. 12: Migrační profil 4 – lesní porost Borovinka (možné migrační trasy žlutou šipkou)

Obr. 13: Lesní porost Borovinka v místech navržené Hlízovské spojky (11. 6. 2020)
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Migrační profil 5 – Nebovidský potok a Hořanský potok
Vysychavé vodoteče s eutrofizovaným doprovodným porostem prochází pod dráhou dlouhými
a tmavými propustky do oploceného areálu. Místa jsou pro podchod živočichů zcela nevhodná.
Ekologický migrační potenciál je zde nulový.

Obr. 14: Uzavřený propustek převádějící Hořanský potok pod železnicí v Kolíně (11. 6. 2020)

5. Migrační prostupnost záměru
Zásadní nepříznivý vliv liniových dopravních staveb na obratlovce (především savce) spočívá
v narušení migrační prostupnosti krajiny. V území se vyskytují převážně místní populace středních savců, které jsou k životu v kulturní krajině a rušivým vlivům přizpůsobeni. Přes komunikaci lze očekávat především rutinní pohyby za účelem shánění potravy a rozmnožování. Část
těchto pohybů bude soustředěna v místech úseků s lesními porosty. Mimo ně je pohyb savců
spíše náhodný a do značné míry závislý na distribuci potravní nabídky – osevním postupu na
zemědělských plochách přiléhajících k dráze. Migrační prostupnost může být omezena především při výstavbě, kdy se v území budou pohybovat pracovníci stavby a hlučná mechanizace.
Očekávat lze proto stažení savců do okolních refugií, po ukončení záměru dojde k návratu do
původního stavu. Realizace záměru nepředpokládá umístění nové bariéry do krajiny, jedná se
především o rekonstrukci stávající železniční trati. Parametry a technické řešení mostních objektů a propustků zůstávají stejné, případně projekt zahrnuje jejich optimalizaci.
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Při stavebních úpravách bude rovněž přerušena migrační prostupnost podél vodních toků, což
se týká zejména migrací obojživelníků a lasicovitých šelem. V konečném důsledku však stavba
optimalizuje podmínky k migracím oproti stávajícímu stavu, neboť přemostění a propustky jsou
s ohledem na migrace živočichů vhodně navrženy.
Možnost bezpečného přechodu železnice zvěří snižuje navržené zvýšení traťové rychlosti ze
stávajících 105–120 km/h až na 160 km/h a výhledové navýšení intenzity dopravy. To ovšem
není i s ohledem na stávající stav hodnoceno jako významné.
Migrační prostupnost v místech křížení biotopu ZCHD velkých savců
V místech křížení dálkového migračního koridoru a biotopu zvláště chráněných druhů velkých
savců překonává železnici silnice I/38. Migrace živočichů jsou kvůli bariéře v podobě frekventované silnice značně omezeny a umožněny prakticky pouze v nočních hodinách pod silničním
mostem. Realizací stavby nedojde k umístění nové bariéry, navržena je primárně rekonstrukce
železničního svršku a spodku s cílem navýšení traťové rychlosti a provozu. V místech křížení
je navýšení rychlosti jen nepatrné, neboť se zde nachází traťový oblouk.
Vhodný migrační objekt zde vzhledem k vedení trati na úrovni terénu a umístění silnice nelze
navrhnout. Z ochranných opatření se nabízí pouze instalace reflexních prvků podél trati, které
však s ohledem na přehlednost úseku nejsou nutné. Celkově lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k zásadnímu narušení migračního koridoru a ani celistvosti biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců.
5.1. Zhodnocení migračního potenciálu mostních objektů
V následující části je zhodnocen technický migrační potenciál vhodných mostních objektů dle
TP 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy,
Anděl et al. 2006). Do vyhodnocení nejsou zahrnuty objekty s minimálním významem pro průchod živočichů, jako jsou propustky mimo potenciální migrační trasy. Hodnocení je vztaženo
k objektům na silničních stavbách. Charakter provozu železnic je značně odlišný, tudíž nároky
zvěře na světlost mostních objektů bude zřejmě nižší. V tabulce je u každého objektu uveden
technický migrační potenciál pro největší uvažovanou kategorii živočichů. U drobnějších živočichů jsou požadavky na parametry migračních objektů (obvykle) nižší.
Index I – vyjadřuje otevřenost profilu; poměr plochy světlého průřezu v ose komunikace a délky podchodu.

Migrační objekt 1: propustek přes bezejmenný potok u Hlízova
Propustek převádí bezejmennou polní vodoteč u Hlízova. Cca 300 m výše po toku se nachází
nádrže s doložených výskytem žab. Způsob napojení toku na stávající propust ani dostupné
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ekologické podmínky však nepodmiňují jeho významnou migrační funkci. Stávající trubní propustek o průměru 800 mm je pro migrace příliš tmavý. V projektu je navržena výměna propusti
za světlejší typ o průměru 1200 mm, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro potenciální migrace.
Rámový propustek s postranními bermami není s ohledem na nízký migrační tlak doporučen.

Obr. 15: Stávající propustek přes bezejmennou polní vodoteč u Hlízova (11. 6. 2020)
Tab. 6: Charakteristika migračního objektu 1 – propustek přes bezejmenný potok u Hlízova
Parametry propustku v km 291,738
Technický migrační potenciál pro kategorii C
Šířka: 1,2 m
0,5 – střední hodnota
Výška: 1,2 m
0,5 – střední hodnota
Index I: 0,09
0,5 – střední hodnota
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

–
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Migrační objekt 2: Most v ev. km 294,150
Klenbový most převádí železnici přes lesní cestu (turistickou trasu) na lokalitě Borovinka. Trať
zde tvoří poměrně vysokou bariéru, která je ale začleněna do prostředí, tudíž významný rušivý
prvek pro lesní zvěř zřejmě netvoří. Podmostí je zcela nezpevněné. V nánosech a bahně však
při průzkumu nebyly nalezeny žádné stopy. Nízká tendence využívat k překonání dráhy mostní
objekty je dána nejspíše charakterem železničního provozu (proluky mezi vlaky) a skutečností,
že k podchodům nevede v interiéru lesního porostu přirozená naváděcí cesta. Přesto lze předpokládat, že živočichové dostupný most k podchodu alespoň někdy využívají. V rámci záměru
je navržena přestavba mostu s téměř dvounásobnou světlostí. Jeho technický migrační potenciál tudíž bude výrazně navýšen. Podle TP 180 jsou parametry navrženého mostu pro migraci
kategorie B v krajních a středních hodnotách. Využití mostu výrazně omezí vybudování Hlízovské spojky, která je projektována cca 15 m západně. Živočichové zde proto budou muset
překonat dva mostní objekty za sebou. Tento negativní vliv lze však s ohledem na skutečnost,
že migrace zvěře nejsou v lese primárně směrovány pod mostní objekty, považovat za akceptovatelný.

Obr. 16: Mostní objekt přes lesní cestu na lokalitě Borovinka (11. 6. 2020)
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Tab. 7: Charakteristika migračního objektu 2 – Most v ev. km 294,150
Parametry mostu v ev. km 294,150
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 6 m
0,1 – krajní hodnota
Výška: 4,5 m
0,4 – střední hodnota
Index I: 2,5
0,4 – střední hodnota
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

maximalizovat nezpevněný povrch v podmostí

Migrační objekt 3: Most v ev. km 1,205
Navržený most převádí novostavbu Hlízovské spojky přes stejnou lesní cestu na lokalitě Borovinka jako předchozí objekt. Šířka podchodu je pro kategorii B podle TP 180 na hranici funkčnosti. To však nemusí být u železnice limitující faktor, neboť charakter provozu a míra rušení
je zde zcela odlišná. Pohyby v interiéru lesa navíc nejsou směřovány k mostním objektům.
Tab. 8: Charakteristika migračního objektu 3 – Most v ev. km 1,205
Parametry mostu v ev. km 294,150
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 4 m
0 – hranice funkčnosti
Výška: 4 m
0,4 – střední hodnota
Index I: 2,3
0,4 – střední hodnota
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

maximalizovat nezpevněný povrch v podmostí
26
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Migrační studie

Obr. 17: Situace dvou podchodů přes lesní cestu na lokalitě Borovinka

Migrační objekt 4: Most v ev. km 294,425
Ve stávajícím stavu se v dané lokalitě žádný most nenachází. Záměr předpokládá vybudování
nového mostního objektu pro příjezdovou cestu k rozvodně Borovinka. Mostní objekt je navržen v obdobných rozměrech jako předchozí objekty na lokalitě Borovinka. Vybudování mostu
vytvoří novou příležitost pro bezpečný podchod trati v lesním porostu Borovinka.
Tab. 9: Charakteristika migračního objektu 4 – Most v ev. km 294,425
Parametry mostu v ev. km 294,150
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 6 m
0,1 – krajní hodnota
Výška: 4,8 m
0,4 – střední hodnota
Index I: 1,8
0,3 – střední hodnota
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

maximalizovat nezpevněný povrch v podmostí
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5.2. Zhodnocení migrační prostupnosti pro jednotlivé kategorie živočichů
Kategorie A – velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry migračních objektů
Přestože je v řešeném úseku dráhy vymezen biotop zvláště chráněných druhů velkých savců,
pravidelné migrace zde nejsou předpokládány. V daném místě záměr nepředpokládá umístění
nové migrační bariéry, navržena je zde jen rekonstrukce stávajícího drážního tělesa.
Kategorie B – střední savci, kopytníci
Nesměrované pohyby srnců obecných, prasat divokých nebo zajíců polních probíhají téměř
v celém úseku záměru. Jejich trasy jsou závislé především na osevních postupech na polích
(vysazená plodina, termín sklizně), nicméně lze předpokládat, že většina se soustřeďuje podél
vodotečí s doprovodným porostem, které poskytují úkrytové a potravní podmínky. K lokálním
pohybům dochází rovněž v lesním porostu Borovinka. V řešeném úseku se nenachází žádný
mostní objekt v optimálních parametrech podle TP 180. To je dáno především vedením dráhy
na úrovni terénu, tudíž zvěř musí trať překonávat přes koleje, kde hrozí střety s projíždějícími
vlaky. Absence vhodných mostních objektů však není i s ohledem na stávající situaci hodnocena jako významná. Železnice představují pro migraci živočichů řádově menší problém než
silnice a dálnice. Železniční těleso je obecně užší než silniční a jeho překonání nečiní živočichům tak významné problémy. Provoz na železnicích má rovněž zcela rozdílný charakter proti
silničnímu a časové prodlevy mezi vlaky mohou poskytnout dostatečný prostor pro překonání
trati.
Kategorie C – střední savci, menší šelmy
Pro kategorii C jsou vhodné migrační objekty zajišťující průchod kategorii A i B. Menší živočichové jsou ochotni využívat i tmavé nepřirozené prostory, jako jsou menší propustky. Na trase
jsou pro střední savce a menší šelmy využitelné tři mostní objekty a několik propustků. Stavba
nesnižuje migrační prostupnost pro kategorii C.
Kategorie D – obojživelníci, plazi, drobní savci
Záměr nesnižuje migrační prostupnost územím pro kategorii D. Významné migrační trasy obojživelníků nebyly přes železnici identifikovány. Případné náhodné pohyby podél bezejmenného
potoka u Hlízova jsou možné přes propustek, u kterého je navržena přestavba za světlejší.
Kategorie E – ryby
Migrace ryb nejsou záměrem dotčeny. Mostní objekty přes vodní toky nezahrnují žádné stupně
ani jiné příčné překážky.
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Kategorie F – ptáci, letouni
Při průzkumech nebyly identifikovány hlavní letové koridory přes dráhu. Náhodný pohyb ptáků
lze očekávat ve většině úseku vedení trasy, zejména pak v lesním porostu Borovinka. Letové
zábrany však s ohledem na zjištěné okolnosti nejsou v žádném úseku navrženy. Odstraněním
porostů podél trati může dojít k otevření prostoru a snížení rizika srážek s projíždějícími vlaky.
6. Opatření na optimalizaci záměru vzhledem k migrační prostupnosti
Charakter podmostí
Živočichové při migracích napříč silnicí by měli mít pokud možno co nejmenší smyslový kontakt
s technickými prvky. Živočichové se obecně vyhýbají betonovým nebo asfaltovým povrchům,
při migracích preferují přirozený a nezpevněný povrch. V podmostí v ev. km 1,205, 294,150 a
294,425 by proto měl být minimalizován podíl zpevněných ploch.
Protihlukové stěny
Riziko pro létající živočichy představují skleněné plochy, které nevidí, případně odrážejí okolní
vegetaci a vytváří fiktivní prostor, do kterého se snaží nalétnout. Skleněné protihlukové stěny
či jiné skleněné plochy je proto žádoucí opatřit z vnější strany povrchovou úpravou (optimálně
pískováním) pruhy šíře 20–30 mm v rozteči max. 100 mm pro svislé pruhy a v rozteči max. 50
mm pro vodorovné pruhy (podle TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací).
Obecná optimalizační opatření na úpravu propustků podle TP 180:
1) Před vtokem do propustků nenavrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami. Tyto jímky
jsou pastí pro drobné živočichy. Není-li to možné, musí být jímka vybavena únikovou cestou, k jejíž konstrukci bude použito vhodných materiálů.
2) Vyústění propustků musí být bezbariérová, bez překážek vyšších než 0,1 m. Vyústění
propustků je nezbytné navrhnout vně zaploceného prostoru.
3) Propustky řešit v jednotném sklonu tak, aby nevznikala trvale zatopená místa.
4) U propustků určených k migraci živočichů vyplnit dno přírodním materiálem (písek, kameny, zemina).
6.1. Opatření omezující vstup na stavbu
Oplocení a pachové odražeče
Dané opatření se na železničních tratích s ohledem na charakter provozu neuplatňuje.
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Trvalé naváděcí bariéry
Trvalé bezobslužné bariéry jsou navrhovány v blízkosti mokřadních stanovišť, kde je předpokládán silný migrační tlak obojživelníků, plazů a dalších drobných obratlovců přes trasu komunikace. S ohledem na význam migračních tras nejsou podél železnice navrženy.
Dočasné bariéry
Dočasné bariéry se instalují v místech, kde je nutné zabránit malým živočichům vstupovat do
prostoru stavby, kde jim při pojezdech techniky hrozí mortalita. Dočasné výkopy na stavbě se
mohou po deštích zatopit, čímž se stávají atraktanty pro obojživelníky. Riziko je nicméně s ohledem na charakter záměru a distribuci vhodných lokalit obojživelníků hodnoceno jako nízké.
Dočasné bariéry proto nejsou navrženy.
7. Závěr
Cílem migrační studie je navržení konečného technického řešení všech opatření na ochranu
fauny a krajinné konektivity a prověření ostatních částí záměru z tohoto pohledu. Tato migrační
studie je sumárním podkladem pro stanoviska orgánů státní správy a přípravu organizace výstavby. V rámci studie byly řešeny následující body:
1)

Definitivní umístění a optimalizační řešení průchodů pro živočichy (parametry mostních
objektů, propustků, úprava podmostí, odclonění migračních tras od vlivů dopravy, naváděcí bariéry).

2)

Zhodnocení migračního potenciálu vhodných mostních objektů a návrh optimalizačních
řešení podle TP 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro
volně žijící živočichy, Anděl et al. 2006)

Závěrem lze konstatovat, že migrační průchodnost pro volně žijící živočichy bude při realizaci
záměru zachována; dráhy představují pro migraci živočichů řádově menší problém než silnice
a dálnice. Železniční těleso je obecně užší než silniční a jeho překonání nečiní živočichům tak
významné problémy. Provoz na železnicích má rovněž zcela rozdílný charakter proti silničnímu
a časové prodlevy mezi vlaky mohou poskytnout dostatečný prostor pro překonání trati.
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1 ÚVOD
Předkládaná hluková studie je zpracována pro vyhodnocení vlivu realizace záměru
„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ a to od poslední výhybky
v Kutné Hoře hl. nádraží po první výhybku nákladové skupiny v žst. Kolín.
Stavba obsahuje vybudování tzv. Hlízovské spojky. Hlízovská spojka je jednokolejné
propojení traťového úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín a zábořského záhlaví žst. Kolín. Pro
Hlízovskou spojku bude navrženo nové zemní těleso.
Na zastávce Hlízov budou zřízeny nové přístřešky, informační systém. Bude
provedena rekonstrukce trakčního vedení, stavba se tedy dotkne i zařízení silnoproudu a
slaboproudu.
Traťová rychlost po rekonstrukci bude zvýšena z maximálních 120 km/h až na
160 km/h (v km 289,80 – 294,40). V ostatních částech, hlavně kvůli obloukům o malých
poloměrech je zvýšení rychlosti podstatně menší (5–15 km/h). Rychlost osobní dopravy v
blízkosti stanic je rovněž nižší z důvodu rozjezdu a brždění vlakových souprav. Pro osobní
dopravu byl použit rychlostní profil V130, pro nákladní dopravu byl použit rychlostní profil V.
Proces výstavby je posouzen částečně v obecné rovině, neboť v době zpracování
tohoto dokumentu nebyly k dispozici potřebné detaily ohledně prací a obecně procesu
organizace výstavby (POV) pro stupeň DUR. Hluk z výstavby bude v dalších stupních
projektové dokumentace aktualizován.
Na posuzovaném úseku trati je po prověření (viz kapitola 6.5) přiznána korekce na
starou hlukovou zátěž.
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2 PŘEHLEDNÁ SITUACE
„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

dotčený úsek trati
Hlízovská spojka

Obr. 1: Situace řešeného úseku tratě
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3 VSTUPNÍ ÚDAJE
Pro tvorbu modelu byly použity materiály z přípravné dokumentace dodané
zadavatelem. Součástí těchto materiálů je i zaměření stávajícího stavu. Dále bylo použito
veřejných mapových podkladů a údajů z katastru nemovitostí.
Intenzity vlakové dopravy byly dodány zpracovatelem dopravní technologie, které byly
schváleny složkami Správy železnic s. o. (O6). Podkladem byly jízdní řády a statistické údaje
o průměrných skutečně realizovaných jízdách vlaků.
Na posuzovaném úseku trati se nachází tuhé podkladnicové uchycení kolejnic (typ
R65) na pražcích SB6 a S88, svařeno do bezstykové koleje.
Ve výhledovém stavu bude realizován nový kolejový rošt tvořený kolejnicemi (svařeny
do bezstykové koleje) typu 60 E2 uloženými na betonových pražcích s pružným
bezpodkladnicovým upevněním. Všechny výhybky jsou navrženy jako nové 2. generace
UIC60 v základním tvaru.
Intenzity vlakové dopravy
Ve výhledovém stavu dojde realizací Hlízovské spojky k mírnému rozpadu dopravy u
kategorií R, Sp a Nex, které budou částečně využívat tohoto nového propojení. Přesné počty
jsou uvedeny v Tab. 5.
Tab. 1: Intenzity dopravy pro rok 2000
Druh soupravy

Den (6:00 – 22:00)

Noc (22:00 – 6:00)

Celý den

R, Sp

16

2

18

Os

21

5

26

Nex

12

6

18

Pn

17

8

25

Mn

2

1

3

Lv/Služ

5

0

5

Celkem vlaků

73

22

95

Tab. 2: Délky a podíly kotoučových brzd jednotlivých kategorii (2000)
Druh soupravy

Délka vlaku [m]

Kotoučové brzdy [%]

R, Sp

161

0

Os

92

0

Nex

251

0

Pn

338

0

Mn

166

0

Lv/Služ

25

0
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Tab. 3: Intenzity dopravy pro stávající stav (rok 2020 vycházející ze statistik 2019)
Druh soupravy

Den (6:00 – 22:00)

Noc (22:00 – 6:00)

Celý den

R, Sp

27

2

29

Os

31

7

38

Nex

6

4

10

Pn

6

4

10

Mn

1

1

2

Lv/Služ

5

2

7

Celkem vlaků

76

20

96

Tab. 4: Délky a podíly kotoučových brzd jednotlivých kategorii (2020)
Druh soupravy

Délka vlaku [m]

Kotoučové brzdy [%]

R, Sp

158

25

Os

73

0

Nex

446

20

Pn

352

20

Mn

239

0

Lv/Služ

27

0

V následující tabulce jsou intenzity rozděleny vlivem realizace Hlízovské spojky, a to
způsobem uvedeným v navazujících odrážkách. Kapličkou je označeno vlastní napojení
Hlízovské spojky, přibližně v km 293,480. Dělení je tedy následující:
A. Kutná Hora hl. n. – Kaplička
B. Kaplička, koleje č. 91, 92 – Kolín
C. Kaplička, kolej č. 93 – Kolín (vlastní Hlízovská spojka)
Tab. 5: Intenzity dopravy pro výhledový stav (2035)
Den (6:00 – 22:00)

Noc (22:00 – 6:00)

A

B

C

A

B

C

A

B

C

R, Sp

61

30

31

7

4

3

68

34

34

Os

30

30

-

6

6

-

36

36

-

Nex

11

8

3

8

7

1

19

15

4

Pn

9

9

-

5

5

-

14

14

-

Mn

1

1

-

1

1

-

2

2

-

Lv/Služ

5

5

-

2

2

-

7

7

-

Celkem vlaků

117

83

34

29

25

4

146

108

38

Druh soupravy
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Tab. 6: Délky a podíly kotoučových brzd jednotlivých kategorii (2035)
Druh soupravy

Délka vlaku [m]

Kotoučové brzdy [%]

R, Sp

158

100

Os

73

100

Nex

446

80

Pn

352

80

Mn

239

50

Lv/Služ

27

50

Rychlosti vlakových souprav jsou modelovány v souladu s navrhovanými rychlostními
profily, pro osobní dopravu byl použit profil V130 a pro nákladní dopravu rychlostní profil V.
Nejvýznamnější zvýšení rychlosti je v km 289,80 – 294,40 a to z původních 120 km/h
na 160 km/h. V ostatních částech, hlavně kvůli obloukům o malých poloměrech je zvýšení
rychlosti podstatně menší (cca 5–15 km/h), stávající rychlost v těchto místech je 70 km/h.
Dle jízdních řádů a terénního průzkumu obsluhuje stanici Hlízov pouze cca polovina
osobních vlaků, proto je u poloviny „osobáků“ snížena jejich rychlost v okolí stanice na 40 km/h
z důvodu jejich zastavování/rozjezdů.
Typy souprav, jaké zde budou jezdit po rekonstrukci, nelze v době odevzdání této
studie predikovat. Jako referenční souprava pro osobní vlaky ve výhledovém stavu je použita
moderní souprava složená z jednotek č. 440, 640 a 650 jinak známé jako RegioPanter o třech
jednotkách.

Proces výstavby
Přesný průběh stavebních postupů a využití stavebních zařízení se odvíjí od možností
budoucího zhotovitele stavby, jehož stupeň mechanizace, pracovní kapacita a technologie
nejsou známy. Na základě harmonogramu stavby a dle zkušeností z hodnocení obdobných
záměrů je odhadováno nasazení mechanizace.
Zdroje hluku uvedené v následující tabulce shrnují nejhlučnější stavební mechanizaci
dané etapy a jsou do výpočtového modelu vsazeny jako liniové zdroje hluku pro každou
rekonstruovanou kolej.
Železniční doprava bude mít hlavní roli v návozu stavebního materiálu z velkých
vzdáleností k prostoru stavby. Silniční pak bude klíčová v rámci vlastního staveniště
rekonstruovaného úseku.
Odhadovaný harmonogram prací je pro 1TK od konce června 2023 do konce roku –
celkem 6 měsíců. U 2TK je to potom počátek roku 2023 až konec července 2023 – celkem 7
měsíců. Doba realizace Hlízovské spojky je od dubna 2022 do konce července 2023
(15 měsíců).
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Tab. 7 Soupis stavební mechanizace
zdroj hluku

doba
provozu
[hod]

počet dní

dvoucestné rypadlo – 4x

12

150

104

nakladač – 4x

12

150

105

Bourací kladivo Atlas Copco SB 452

6

50

109

1.

Pásový dozer SD16 – 2x

8

150

106

Demontáž kolejí
a nástupišť,
odtěžení a
sanace štěrku

autojeřáb

6

60

95

pokladač kolejových polí PKP 25/20

8

60

106

benzínový rázový utahovák

4

60

106

benzinová vrtačka kolejnic

4

60

94

rozbrušovací pila pro řezání kolejnic

4

60

117

nákladní automobil (30 tun) – 12x

12

150

93

pokladač kolejových polí PKP 25/20

10

40

106

CASAGRANDE B180HD

10

20

110

podbíječka Plasser UNIMAT

12

10

118

dynamický stabilizátor koleje VKL 402

10

10

104

zhutňovač štěrkového lože ZŠ 800

10

10

115

Autodomíchávač Stetter C3

4

60

105

nakladač – 4x

12

150

105

dvoucestné rypadlo – 4x

12

150

104

autojeřáb

10

100

95

benzínový rázový utahovák

4

60

106

nákladní automobil (30 tun)

12

150

93

etapa

2.
Realizace
nového
kolejového
svršku

LwA

[dB]

LwA [dB] – hladina akustického výkonu

V rámci stavby je uvažováno s recyklací a deponií materiálu ze štěrkového lože (cca
30 %). Dále je uvažováno s umístěním recyklační stanice (RS) na štěrk poblíž rozvodny
Borovinka (p. č. 3031/7, k. ú. Kolín, právo hospodařit České dráhy a. s.). Vzdálenost RS od
nejbližšího obytného objektu bude cca 350 m. Akustický výkon recyklační základny byl
stanoven na 117 dB, a to na základě přímého akustického měření podobného zařízení v
minulosti.
Pro účel deponie se uvažuje s částí nezpevněné plochy. Uvažuje se se záborem cca
2400 m2 na pozemcích p. č. 3031/3 a 3031/13 k. ú. Kolín (právo hospodařit Správa železnic
s. o.).
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4 LIMITNÍ HLADINY HLUKU
Stanovení hygienických limitů hluku
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru
Podle ustanovení nařízení vlády č.272/2011 Sb. se hygienický limit v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (rovná
se 50 dB) a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
Tab. 8: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy
vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do
provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy. Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po
silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
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Podle ustanovení NV 272/2011 Sb. je hygienický limit hluku vyjádřený ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A od silniční dopravy v chráněném venkovní prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb stanovený součtem základní hladiny hluku LAZ = 50 dB a
příslušných korekcí:
pro hluk z dopravy na dráhách v OPD
pro den od 600 - 2200 hod
pro noc od 2200 - 600 hod

LAeq,T = 60 dB
LAeq,T = 55 dB

pro hluk z dopravy na dráhách (mimo OPD)
LAeq,T = 55 dB
pro den od 600 - 2200 hod
pro noc od 2200 - 600 hod
LAeq,T = 50 dB
pro hluk z dopravy na dráhách s použitím korekce pro starou hlukovou zátěž
LAeq,T = 70 dB
pro den od 600 - 2200 hod
pro noc od 2200 - 600 hod
LAeq,T = 65 dB
4.1

Porovnáním ekvivalentních hladin akustického tlaku od železniční dopravy
z roku 2000 se stávajícím stavem (viz Výstupy výpočtového modelu

Tab. 12) je zřejmé, že mezi těmito stavy nedochází k nárůstu hlukové zátěže v okolí
posuzované železniční tratě.
Pro posouzení hlukové zátěže ve výhledovém stavu je tak možné použít korekci pro
starou hlukovou zátěž (SHZ) u bodů, kde byl překročen limit již v roce 2000.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
od 6 00 – 7 00 hod
od 700 – 21 00 hod
od 21 00 – 22 00 hod
od 22 00 – 6 00 hod

LAeq,s = 60 dB
LAeq,s = 65 dB
LAeq,s = 60 dB
LAeq,s = 45 dB

Stanovení hygienického limitu přísluší orgánu ochrany veřejného zdraví.
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5 METODIKA
Pro zjištění hluku ze železniční dopravy byla použita německá výpočtová metodika
Schall 03 (2014).
Pro posouzení hluku ze stacionárních zdrojů byla použita metodika výpočtu stanovená
pro průmyslový hluk: ISO 9613-2: „Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, Part
2: General method of calculation“.
Výpočet byl proveden výpočtovým programem CadnaA, verze 2020 MR 2
(build 179.5050). Průběh šíření hluku je dokumentován izofonovými pásmy s doplněním
výpočtových bodů.
Tab. 9: Přizpůsobení výpočtového modelu provozovaným nákladním soupravám
použité přizpůsobení
železniční vůz

brzdy

uvažovaná délka

počet náprav
referenční

zadaný

nákladní vůz CAT10

kovové špalky

15 m

4

2

nákladní vůz CAT10

kompozitní špalky

15 m

4

3

Výsledné hodnoty výpočtových bodů jsou korigovány na vliv odrazů od fasád objektů,
před kterými jsou umístěny. Hladiny akustického tlaku jsou stanoveny pouze pro dopadající
zvukovou vlnu, což umožňuje použitý software.
Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v plném znění a k příslušným
normám z oblasti akustiky.

6 VÝPOČTY
6.1

Postup výpočtů

1) Na základě přímého akustického měření jsou stanoveny hlučnosti jednotlivých typů
vlakových souprav (Protokol o zkoušce č. 20/57, Ecological Consulting a. s. 2020)
2) Je vypracován počítačový 3D model a je proveden výpočet s intenzitami dopravy pro
stávající stav
3) Porovnáním naměřené a vypočtené hodnoty je ověřeno správné nastavení modelu
4) Do ověřeného modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy, upraveny rychlosti a jsou
provedeny výpočty zatížení hlukem z dopravy pro denní a noční dobu v roce 2000
5) Do ověřeného modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy, upraveny rychlosti a jsou
provedeny výpočty zatížení hlukem z dopravy pro denní a noční dobu ve výhledovém stavu
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Nastavení výpočtového modelu

Model je nastaven na stávající intenzity dopravy a podmínky během měření. Nastavení
výpočtového modelu bylo upraveno na základě výsledků měření hluku v zájmové lokalitě.
6.3

Umístění bodů měření

bod měření M1/V3 – Hlízov 239, Hlízov
bod měření M2/V8 – Hlízov 94, Hlízov
bod měření M3/V11 – Hlízov 148, Hlízov
bod měření M4/V17 – Slévárenská 287, Kutná Hora
Tab. 10: Srovnání naměřených a vypočtených hodnoty dle intenzit pro stávající stav
Modelové hodnoty

Naměřené hodnoty

Rozdíl

Místo měření

den
[dB]

noc
[dB]

den
[dB]

noc
[dB]

den
[dB]

noc
[dB]

M1/V3

67,7

65,1

68,2

65,2

-0,5

-0,1

M2/V8

73,2

70,5

73,9

71,0

-0,7

-0,5

M3/V11

63,8

61,1

64,2

62,0

-0,4

-0,9

M4/V17

61,1

58,7

60,0

57,5

1,1

1,2

V Tab. 10 jsou naměřené hodnoty nekorigované na vliv odrazů od fasády a také
vypočtené hodnoty zohledňují odraz od fasád, což umožňuje výpočtový software. Srovnání
dokládá, že rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami jsou do 2 dB a model tedy
reprezentuje skutečnou situaci.

Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

13

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

6.4

Hluková studie

Umístění výpočtových bodů

Výpočtové body jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m před okny do obytných místností.

Tab. 11: Umístění výpočtových bodů
výpočtový
bod

umístění

adresa

účel užívání
dle KN

parcelní
číslo

katastrální území

V1

OPD

Starokolínská 178

rodinný dům

464

Kolín

V2

OPD

Starý Kolín 108

objekt k bydlení

197

Starý Kolín

V3

-

Hlízov 239

rodinný dům

157/8

Hlízov

V4

-

Hlízov 56

rodinný dům

151

Hlízov

V5

OPD

Hlízov 51

objekt k bydlení

142

Hlízov

V6

OPD

Hlízov 169

objekt k bydlení

123/11

Hlízov

V7

-

Hlízov 167

objekt k bydlení

123/8

Hlízov

V8

OPD

Hlízov 94

objekt k bydlení

121

Hlízov

V9

-

Hlízov 221

rodinný dům

1139/11

Hlízov

V10

-

Hlízov 111

objekt k bydlení

58

Hlízov

V11

OPD

Hlízov 148

objekt k bydlení

31

Hlízov

V12

OPD

Starokolínská 127

objekt k bydlení

201

Malín

V13

OPD

Starokolínská 147

rodinný dům

199/4

Malín

V14

-

rodinný dům

2066/2

Nové Dvory u KH

V15

OPD

Nové Dvory 350
Cihlářská 287

rodinný dům

602/1

Sedlec u KH

V16

OPD

Cihlářská 151

objekt k bydlení

605

Sedlec u KH

V17

OPD

Slévárenská 287

rodinný dům

102/2

Malín

V18

-

Slévárenská 282

objekt k bydlení

94

Malín

V19

-

Slévárenská 280

objekt k bydlení

90

Malín
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Výstupy výpočtového modelu

Tab. 12: Hlukové příspěvky od železniční dopravy
bod
výpočtu výška umístění
V1

LAeq,T rok 2000

LAeq,T rok 2020

LAeq,T rok 2035

Hyg. limit
[dB]

den
[dB]

noc
[dB]

den
[dB]

noc
[dB]

den
[dB]

noc
[dB]

den/noc

1.NP

OPD

58,2

56,9

56,6

54,6

50,8

49,4

60/SHZ

2.NP

OPD

59,4

58,1

57,8

55,8

52,2

50,8

60/SHZ

V2

1.NP

OPD

74,4

73,0

72,8

70,7

67,3

66,0

SHZ/SHZ

V3

1.NP

-

66,9

65,5

65,5

63,2

60,6

58,8

SHZ/SHZ

V4

1.NP

-

65,7

64,2

64,3

61,9

59,7

57,9

SHZ/SHZ

V5

1.NP

OPD

65,8

64,3

64,4

62,0

60,2

58,7

SHZ/SHZ

2.NP

OPD

67,7

66,2

66,3

63,9

62,0

60,5

SHZ/SHZ

1.NP

OPD

66,9

65,5

65,4

63,2

61,1

59,5

SHZ/SHZ

2.NP

OPD

68,7

67,3

67,1

65,0

62,6

61,2

SHZ/SHZ

1.NP

-

62,3

60,9

60,7

58,6

56,1

54,6

SHZ/SHZ

2.NP

-

63,3

61,9

61,8

59,6

57,1

55,6

SHZ/SHZ

V8

1.NP

OPD

73,6

72,2

72,0

69,9

66,9

65,5

SHZ/SHZ

V9

1.NP

-

60,6

59,2

59,2

57,0

54,7

52,9

SHZ/SHZ

V10

1.NP

-

60,0

58,6

58,4

56,3

53,1

51,7

SHZ/SHZ

V11

1.NP

OPD

61,7

60,3

59,9

57,9

54,7

53,3

SHZ/SHZ

2.NP

OPD

63,5

62,2

61,8

59,8

56,5

55,1

SHZ/SHZ

V12

1.NP

OPD

69,8

68,6

68,2

66,3

62,7

61,5

SHZ/SHZ

V13

1.NP

OPD

63,6

62,3

62,0

60,0

56,5

55,3

SHZ/SHZ

V14

1.NP

-

59,4

58,2

57,8

55,9

52,1

50,9

SHZ/SHZ

2.NP

-

60,4

59,1

58,8

56,8

53,0

51,8

SHZ/SHZ

V15

1.NP

OPD

57,9

56,6

56,3

54,3

53,2

52,0

60/SHZ

V16

1.NP

OPD

61,5

60,2

60,0

57,9

57,0

55,8

SHZ/SHZ

2.NP

OPD

63,6

62,3

62,1

60,1

58,9

57,8

SHZ/SHZ

3.NP

OPD

64,2

62,9

62,6

60,6

59,4

58,3

SHZ/SHZ

1.NP

OPD

57,4

56,1

55,8

53,8

52,8

51,5

60/SHZ

2.NP

OPD

60,6

59,3

59,0

57,0

56,0

54,8

SHZ/SHZ

3.NP

OPD

61,9

60,6

60,4

58,4

57,2

56,1

SHZ/SHZ

1.NP

-

55,3

54,0

53,8

51,8

50,8

49,6

SHZ/SHZ

2.NP

-

56,9

55,6

55,4

53,4

52,2

51,0

SHZ/SHZ

1.NP

-

55,8

54,5

54,3

52,2

51,3

50,0

SHZ/SHZ

V6
V7

V17

V18
V19

XX

… překročení hygienického limitu
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Tab. 13: Rozdíly LAeq,T pro jednotlivé stavy
rok 2020
– rok 2000
den
noc
[dB]
[dB]

rok 2035
– rok 2000
den
noc
[dB]
[dB]

OPD

-1,6

-2,3

-7,4

-7,5

2.NP

OPD

-1,6

-2,3

-7,2

-7,3

V2

1.NP

OPD

-1,6

-2,3

-7,1

-7,0

V3

1.NP

-

-1,4

-2,3

-6,3

-6,7

V4

1.NP

-

-1,4

-2,3

-6,0

-6,3

V5

1.NP

OPD

-1,4

-2,3

-5,6

-5,6

2.NP

OPD

-1,4

-2,3

-5,7

-5,7

1.NP

OPD

-1,5

-2,3

-5,8

-6,0

2.NP

OPD

-1,6

-2,3

-6,1

-6,1

1.NP

-

-1,6

-2,3

-6,2

-6,3

2.NP

-

-1,5

-2,3

-6,2

-6,3

V8

1.NP

OPD

-1,6

-2,3

-6,7

-6,7

V9

1.NP

-

-1,4

-2,2

-5,9

-6,3

V10

1.NP

-

-1,6

-2,3

-6,9

-6,9

V11

1.NP

OPD

-1,8

-2,4

-7,0

-7,0

2.NP

OPD

-1,7

-2,4

-7,0

-7,1

V12

1.NP

OPD

-1,6

-2,3

-7,1

-7,1

V13

1.NP

OPD

-1,6

-2,3

-7,1

-7,0

V14

1.NP

-

-1,6

-2,3

-7,3

-7,3

2.NP

-

-1,6

-2,3

-7,4

-7,3

V15

1.NP

OPD

-1,6

-2,3

-4,7

-4,6

V16

1.NP

OPD

-1,5

-2,3

-4,5

-4,4

2.NP

OPD

-1,5

-2,2

-4,7

-4,5

3.NP

OPD

-1,6

-2,3

-4,8

-4,6

1.NP

OPD

-1,6

-2,3

-4,6

-4,6

2.NP

OPD

-1,6

-2,3

-4,6

-4,5

3.NP

OPD

-1,5

-2,2

-4,7

-4,5

1.NP

-

-1,5

-2,2

-4,5

-4,4

2.NP

-

-1,5

-2,2

-4,7

-4,6

1.NP

-

-1,5

-2,3

-4,5

-4,5

bod
výpočtu

patro

umístění

V1

1.NP

V6
V7

V17

V18
V19

Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

16

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“

Hluková studie

7 VYHODNOCENÍ
Předkládaná hluková studie je zpracována pro vyhodnocení vlivu realizace záměru
„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“. Porovnáním
ekvivalentních hladin akustického tlaku od železniční dopravy z roku 2000 se stávajícím
stavem hlučnosti bylo zjištěno, že došlo k výraznému snížení stavu hlučnosti.
Porovnáním stavu hlučnosti roku 2000 s výhledovým a stávajícím stavem je
prokázáno, že se neočekává zhoršení hlučnosti ve výhledovém stavu. Celkově dochází ke
snížení stavu hlučnosti oproti roku 2000 vlivem rekonstrukce kolejového svršku navzdory
zvýšení intenzit dopravy. Zvýšení rychlosti vede pouze k mírnému nárůstu hlučnosti oproti
výše uvedenému poklesu.
I přes deklarované snížení hlukové zátěže v okolí trati by ve výhledovém stavu
docházelo k překračování limitů v noční době u objektů V2 a V8, a to hlavně vlivem jejich těsné
blízkosti s železnicí. Proto byla navržena následující protihluková opatření formou
individuálních protihlukových opatření (IPO)
7.1
7.1.1

Protihluková opatření
Individuální protihluková opatření

Pro oba zmiňované objekty jsou po dohodě s objednatelem navržena individuální
protihluková opatření (IPO). Jedná se objekty:
 V2 – Starý Kolín 108, Starý Kolín;
 V8 – Hlízov 94, Hlízov.
Individuálními protihlukovými opatřeními (IPO) se rozumí zabezpečení dostatečné
vzduchové neprůzvučnosti pláště budov (výměna oken, pokud je to nutné) a zajištění větrání
místností jiným způsobem než otevřením okna do nadlimitně zasažené fasády. Jedná se o
všechna okna na fasádách zaznačených na následujícím obrázku, vedoucí do obytných
místností.
Vzhledem k vypočtené hlukové zátěži před těmito objekty je odhadována výměna oken
za okna s neprůzvučností min. 31 dB spadající do kategorie TZI č. 2 (třída zvukové izolace).
Ze zkušeností a na stranu bezpečnosti je však doporučena realizace oken spadající o třídu
výš – tedy TZI č. 3. Zákresy fasád obou objektů jsou na následujících dvou obrázcích.
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Obr. 2: Schéma umístění individuálních protihlukových opatření u V2

Obr. 3: Schéma umístění individuálních protihlukových opatření u V8

Je doporučeno ve zkušebním provozu provést u obou objektů kolaudační měření hluku.
Dle výsledků potom před vlastní kolaudací rozhodnout o nutnosti realizace individuálních
protihlukových opatření případně o TZI realizovaných oken.
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Proces výstavby

Pro hlukové posouzení jsou obvykle posuzovány stavební práce probíhající postupně
v celém posuzovaném úseku železniční tratě. Vyhodnocovány bývají práce na sanaci
železničního spodku a pokládka železničního svršku včetně jeho směrové a výškové úpravy.
Rekonstrukce kolejí budou prováděny s použitím technologie obvyklé u staveb tohoto
charakteru, odtěžení a sanace železničního spodku pomocí bagrování, rekonstrukce
železničního svršku s nasazením pokladače kolejových polí a další železniční technikou.
K odtěžení a odvozu štěrkového kolejového lože bude využívána přednostně doprava po
železnici.
Objekty nacházející se v blízkosti rekonstruovaných kolejí budou krátkodobě ovlivněny
vysokou hlučností, ale při zohlednění pohybu zdrojů hluku v průběhu postupu prací nedojde
k překračování úrovně hlučnosti ohrožující zdraví lidí. Hygienický limit - 65 dB pro stavební
činnost (7:00-21:00) nebude překročen ani u nejbližších objektů. Pro stupeň DSP bude, na
základě precizovaných dopravních tras a počtu vozidel, provedeno akustické vyhodnocení
dopravy přesunovaného materiálu.
Nejhlučnější fází bývá směrová a výšková úprava automatickou strojní podbíječkou
včetně zhutnění štěrkového lože v definitivní poloze dynamickým stabilizátorem. Běžné
automatické strojní podbíječky zvládnou zpracovat asi 400 m koleje za hodinu. U výhybek je
práce pomalejší, přičemž podbití jedné výhybky trvá asi 20 minut. Při průjezdu je ekvivalentní
hladina akustického tlaku od vzdálenosti nad 15 m od osy srovnávané koleje nižší než 65 dB.
Vzhledem k velmi krátkodobému účinku působení v řádu minut během denní doby nedojde
k ohrožení zdraví.
Noční práce nejsou uvažovány.
Doporučení:
V době 6:00-7:00 je vhodné s ohledem na hygienické limity nezahajovat plný pracovní
výkon těžké mechanizace. Nejhlučnější fáze prací je vhodné provádět až po 7:00.
V lokalitách, kde se obytné domy nacházejí v blízkosti prováděných stavebních prací,
je vhodné použít moderní mechanizaci s nižším akustickým výkonem.
Zkracování doby činnosti strojů pro dodržení hygienických limitů není vhodné, protože
neúměrně prodlužuje celkové trvání stavby, což je většinou obyvatel negativněji vnímáno než
krátkodobé ovlivnění hlukem.
Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory, centrály, …), která budou použita během
výstavby v blízkosti obytné zástavby, by měla být odstíněna mobilními akustickými zástěnami
či jinými překážkami pro minimalizaci hlukové zátěže v okolí stavby.
7.3

Recyklační základna

Při nepřetržitém provozu se očekává limitní izofona 65 dB ve vzdálenosti maximálně
135 m od nehlučnějšího zařízení (drtičky kameniva). S ohledem na využití základny a
vzdálenost obytné zástavby se nepředpokládá nadlimitní ovlivnění hlukem během výstavby.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb
za dobu výstavby nepřekročí 55 dB od provozu recyklační základny.
V noční době však není provoz recyklační základny možný, protože by došlo
k překročení hygienického limitu.
Ecological Consulting a.s.
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8 POSOUZENÍ VIBRACÍ
Pro zjištění ovlivnění bylo provedeno přímé měření vibrací od železniční dopravy
v objektech na adresách:
 Starý Kolín 108, Starý Kolín a
 Hlízov 94, Hlízov.
Podrobné informace včetně výsledků měření jsou přílohou – Protokol o zkoušce č. 20/61
(Ecological Consulting a. s. 2020).
Stanovení hygienických limitů vibrací
Podle ustanovení §18 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je dán hygienický limit vibrací za
dobu jejich působení v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou
hladinou zrychlení vibrací Law,T (75 dB) a korekcí podle přílohy č. 5 uvedeného právního
předpisu. Pro obytné místnosti a denní dobu je korekce + 6 dB, v noční době +3 dB.
Hygienický limit průměrné vážené hladiny zrychlení vibrací pro chráněné vnitřní
prostory staveb je tedy:
v denní době (6:00 - 22:00 hod) 81 dB,
v noční době (22:00 - 6:00 hod) 78 dB.
Tento limit nesmí být překročen jak u horizontálních, tak ani u vertikálních vibrací.
Vyhodnocení vibrací
Na rekonstruované trati lze vlivem rekonstrukce očekávat nižší projev vibrací z důvodu
lepších vlastností železničního spodku a zejména železničního svršku.
V měřicím místě M1 – Starý Kolín 108, Starý Kolín byly změřeny vážené hladiny
zrychlení včetně přičtené nejistoty na hraně hygienického limitu u některých vlakových souprav
(R a Pn).
V měřicím místě M2 – Hlízov 94, Hlízov byly změřeny vážené hladiny zrychlení, které
(mimo jednou vlakovou soupravu) prokazatelně splňují hygienické limity.
Hygienický limit není v současném stavu prokazatelně překračován a nepředpokládá
se zhoršení situace. Dle zkušeností je naopak předpokládáno zlepšení situace vlivem
rekonstrukce trati. Jelikož byly změřeny nejbližší (nejexponovanější) objekty podél
posuzovaného úseku trati, není vzhledem k výše uvedenému navrhována realizace
antivibračních opatření.
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Příloha č. 1:

2

šíření hluku od provozu železniční dopravy
ve výhledovém stavu (2035)
po rekonstrukci

3
4

noční doba (22 - 06 hod.)
5

1)

2)

zdroj dat: ČÚZK, vlastní výpočty

koleje
individuální protihluková opatření
výpočtové body
ochranné pásmo dráhy
budovy dle KN
katastr nemovitostí
hluková pásma ve výšce 3 m
30 - 35 dB
35 - 40 dB

3)

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
70 - 75 dB
75 - 80 dB

4)

5)
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Příloha č. 2:

2

šíření hluku od provozu železniční dopravy
ve výhledovém stavu (2035)
po rekonstrukci

3
4

denní doba (06 - 22 hod.)
5

1)

2)

zdroj dat: ČÚZK, vlastní výpočty

koleje
individuální protihluková opatření
výpočtové body
ochranné pásmo dráhy
budovy dle KN
katastr nemovitostí
hluková pásma ve výšce 3 m
30 - 35 dB
35 - 40 dB

3)

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
70 - 75 dB
75 - 80 dB

4)

5)
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Bc. Jiří Tuscher

………………………..
protokol vypracoval
Bc. Jiří Tuscher

………………………..

protokol schválil
Ing. Jaromír Cápal
vedoucí Akustické laboratoře

Výsledek měření je vázán na protokolem popsané místo a dobu vykonání měření.
Protokol o zkoušce může být reprodukován jedině celý a s písemným souhlasem jeho
zpracovatele.
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1. Situace míst měření

M1

M2

M3

M4

Obr. 1: Situace umístění míst měření
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2. Použité měřicí soupravy
Přesný analyzátor zvuku B&K 2250 Light, v. č. 3006451, ověřovací list č. 6035-OL-Z0034-19,
platnost do 25.03.2021, Měřicí mikrofon B&K 4950, v. č. 2913808, ověřovací list č. 6035-OL-M002519, platnost do 21.03.2021, Mikrofonní kabel B&K AO 0441 (10 m)
Přesný analyzátor zvuku B&K 2250 Light, v. č. 3006860, ověřovací list č. 6035-OL-Z0015-20,
platnost do 27.02.2022, Měřící mikrofon B&K 4950, v. č. 2913867, ověřovací list č. 6035-OL-M000920, platnost do 03.03.2022, Mikrofonní kabel B&K AO 0441 (10 m)
Přesný analyzátor zvuku B&K 2250, v. č. 3011388, ověřovací list č. 6035-OL-Z0014-20, platnost do
27.02.2022, Měřící mikrofon B&K 4189, v. č. 3086872, ověřovací list č. 6035-OL-M0008-20, platnost
do 25.02.2022, Mikrofonní kabel B&K AO 0441 (10 m)
Akustický kalibrátor B&K 4231, v. č. 2594667, kalibrační list č.8012-KL-10081-20
Uvedené měřicí sestavy B&K byly ověřeny v Českém metrologickém institutu a mají platné
ověřovací listy.
Pomocná měřidla:

digitální meteorologická stanice CONRAD FK-WS-444 v. č. WQ1316-002
laserový dálkoměr Makers S2, digitální kamera

Zvukoměry s mikrofonem byly před měřením a po měření kontrolovány uvedeným
akustickým kalibrátorem.
3. Metoda a podmínky měření
Metoda měření:

Měření a zpracování jeho výsledků bylo provedeno dle ČSN ISO 1996:
Popis a měření hluku prostředí: Část 1 a Část 2
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí. Věstník MZ ČR, částka 11/2017

Místo měření M1

Hlízov 239, Hlízov

Charakteristika hluku:
Doba záznamu:

Proměnný
2. 9. 2020 19:07 – 3. 9. 2020 18:55

Doba měření:

2. 9. 2020 18:50 – 3. 9. 2020 19:10

Místo měření M2
Charakteristika hluku:

Hlízov 94, Hlízov
Proměnný

Doba záznamu:

2. 9. 2020 18:27 – 3. 9. 2020 17:57

Doba měření:

2. 9. 2020 18:10 – 3. 9. 2020 18:15

Místo měření M3

Hlízov 148, Hlízov

Charakteristika hluku:
Doba záznamu:

Proměnný
3. 9. 2020 18:45 - 4. 9. 2020 12:59
3. 9. 2020 18:25 - 4. 9. 2020 13:15

Doba měření:
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Místo měření M4

Slévárenská 287, Kutná Hora

Charakteristika hluku:
Doba záznamu:

3. 9. 2020 19:38 – 4. 9. 2020 12:40

Doba měření:

Proměnný
3. 9. 2020 19:20 – 4. 9. 2020 12:55

Tab. 1: Meteorologické podmínky v oblasti měření
čas
[datum, hod]
2. 9. 16:00
2. 9. 20:00
3. 9. 00:00
3. 9. 04:00
3. 9. 08:00
3. 9. 12:00
3. 9. 16:00
3. 9. 20:00
4. 9. 00:00
4. 9. 04:00
4. 9. 08:00
4. 9. 12:00
4. 9. 16:00

teplota
[ ̊C]
18
15
12
11
14
20
21
18
16
16
16
22
25

tlak
[hPa]
1016
1017
1018
1018
1020
1021
1020
1021
1022
1022
1022
1023
1022

vlhkost
[%]
59
68
81
84
78
52
46
64
65
71
79
64
56

konec strany

Ø rychlost a
směr větru [m/s]
0 JZ
0,3 Z
1,4 Z
1,4 SZ
0J
2,8 Z
2,2 SZ
0,8 Z
1,4 SZ
1,4 Z
0J
3,6 Z
1,4 SZ
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4. Citace předpisů
−

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

−

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

−

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Věstník MZ ČR,
částka 11/2017

5. Popis měření
Bylo provedeno měření hluku od železnice, které má doložit hlukové zatížení v chráněném
venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby v okolí železniční tratě Kolín – Kutná Hora.
Byly měřeny jednosekundové ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Z naměřených hladin
byly vyloučeny hladiny akustického tlaku produkované zdroji nesouvisejícími s dopravou na
železniční trati (silniční provoz, štěkání psů, hovor lidí apod.).
Čas a délka měření jsou přizpůsobeny požadavkům a možnostem majitelů/nájemníků bytů.
Z naměřeného vzorku vlakových souprav byly na základě intenzit dopravy dodaných
objednatelem dopočítány celodenní (6:00 – 22:00 h) a celonoční (22:00 – 6:00 h) ekvivalentní
hladiny akustického tlaku.
Tab. 2: Stávající intenzita dopravy na železniční trati Kutná hora – Kolín v obou směrech
typ vlakové soupravy
doba trvání (h)
počty vlaků

R, Sp
Os, Sv
NEx, Pn
Mn
Lv, Služ.
Celkem
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
27

2

31

7

12

8

1

1

5

2

76

20

Metodika měření LAE
Z celkového záznamu hluku jsou vybrány hodnoty zjištěné během průjezdu vlakové soupravy.
Tyto hladiny akustického tlaku jsou vztaženy k referenčnímu časovému intervalu T0 = 1 s a tím je
získána hodnota LAE.
LAE vyjadřuje celkovou energii akustické události.
Hodnoty LAE jsou stanoveny pro všechny zaznamenané průjezdy vlakových souprav a je
stanovena průměrná hodnota pro každý typ vlakových souprav.
Pro každý typ vlakových souprav je dopočtena LAeq,T na základě předpokládaných intenzit
dopravy za hodnocený časový úsek.
𝑇
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 = 𝐿𝐴𝐸 + 10 × log 𝑛 − 10 × log ( )
𝑇0
Součtem LAeq,T jednotlivých typů vlakových souprav je stanovena celková LAeq,T pro
hodnocený časový úsek (denní doba / noční doba).
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6. Popis měřicích míst
Místo měření M1 – Hlízov 239, Hlízov
Měření probíhalo před oknem do obytné místnosti v 1. NP rodinného domu s přímým
výhledem na železniční trať. Měřicí mikrofon byl umístěn ve výšce 2 m nad úrovní terénu ve
vzdálenosti 1,3 m od roviny fasády a byl nasměrován směrem ke kolejišti vedeném v úrovni terénu.
Měřicí mikrofon byl vzdálen 60 metrů od osy železniční koleje v blízkosti železničního přejezdu.
Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 7.

M1

Obr. 2: Letecký pohled na místo měření

Obr. 3: Umístění měřicího mikrofonu

Obr. 4: Pohled k železnici
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Místo měření M2 - Hlízov 94, Hlízov
Měření probíhalo před oknem do obytné místnosti v 1.NP rodinného domu s výhledem na
železniční trať zakrytým nízkým plaňkovým plotem. Měřicí mikrofon byl umístěn ve výšce 1,6 m nad
terénem, ve vzdálenosti 1,3 m od roviny fasády a byl nasměrován směrem ke kolejišti vedeném na
úrovni okolního terénu. Měřicí mikrofon byl vzdálen 8 metrů od osy železniční koleje v blízkosti
železničního přejezdu a železniční zastávky Hlízov.
Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 7.

M2

Obr. 5: Letecký pohled na místo měření

Obr. 6: Umístění měřicího mikrofonu

Obr. 7: Pohled k železnici
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Místo měření M3 - Hlízov 148, Hlízov
Měření probíhalo na balkoně rodinného domu v 2. NP s výhledem na železniční trať částečně
zakrytým porostem dřevin. Měřicí mikrofon byl umístěn ve výšce 4,5 m nad terénem, ve vzdálenosti
1,8 m od okna obytné místnosti a byl nasměrován směrem ke kolejišti vedeném na úrovní terénu.
Měřicí mikrofon byl vzdálen 45 metrů od osy železniční koleje.
Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 7.

M3

Obr. 8: Letecký pohled na místo měření

Obr. 9: Umístění měřicího mikrofonu

Obr. 10: Pohled k železnici

Místo měření M4 - Slévárenská 287, Kutná Hora
Měření probíhalo na balkoně rodinného domu v úrovni 3. NP s přímým výhledem na kolejiště.
Měřicí mikrofon byl umístěn ve výšce 7,5 m nad terénem, ve vzdálenosti 1,8 m od okna obytné
místnosti a byl nasměrován směrem ke kolejišti vedeném na náspu. Měřicí mikrofon byl vzdálen 45
metrů od osy nejbližší železniční koleje.
Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 7.
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M4

Obr. 11: Letecký pohled na místo měření

Obr. 12: Umístění měřicího mikrofonu

konec strany

Obr. 13: Pohled k železnici
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7. Výsledky měření
Hodnoty naměřené v bodě M1 – Hlízov 239, Hlízov
Tab. 3: Vliv železniční dopravy v bodě M1 (vyhodnocené průjezdy)
vlak

čas

druh vlaku
(trakce)

počet
vozů

směr
jízdy

rychlost
[km/h]

doba měření
[s]

LAeq,T
[dB]

LAE
[dB]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

19:15
19:25
19:51
19:58
20:19
20:34
20:42
20:49
20:58
21:06
21:09
21:18
21:45
21:49
22:23
22:26
22:29
22:55
23:12
23:44
00:06
01:11
02:50
03:37
05:03
05:07
05:14
05:23
05:31
05:33
06:02
06:17
06:40
06:54
07:04
07:09
07:17
07:19
07:36
07:51
07:58
08:03
08:06
08:12
08:29
08:33
08:48
09:03
09:03

R (E)
R (E)
Os (D)
R (E)
Os (D)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
R (E)
R (E)
Lv (E)
Pn (E)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
Os (D)
Pn (E)
R (E)
Lv (E)
Pn (E)
Os (D)
Pn (E)
Pn (E)
Pn (E)
R (E)
Mn (D)
Os (D)
Os (D)
Os (D)
R (E)
R (E)
Os (D)
Os (D)
R (E)
R (E)
Lv (D)
Os (D)
Os (D)
Os (E)
Os (E)
R (E)
R (E)
Os (E)
Os (E)
Lv (D)
R (E)
Os (D)
R (E)
R (E)

1+6
1+5
1
1+6
2
2
1+36
1
1+6
1+6
1
1+17
2
1+40
2
3
1+31
1+6
1
1+27
1
1+21
1+35
1+37
1+6
1+17
1
1
1
1+5
1+8
1
1
1+8
1+8
1+1
2
1
3
3
1+5
1+6
2
2
1
1+5
2
1+6
1+6

Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín

120
120
80
125
60
60
60
70
115
125
75
100
75
50
80
70
80
120
70
55
80
105
65
85
125
70
90
75
70
125
125
70
85
120
125
50
75
70
95
90
105
125
85
65
90
125
80
120
130

43
29
24
45
30
28
78
23
37
40
23
50
19
82
24
25
82
36
22
52
17
49
80
66
43
74
29
22
17
24
41
20
18
33
28
19
16
17
25
20
29
28
20
21
22
25
20
22
21

85,9
82,2
65,1
81,3
67,7
66,6
74,3
66,6
82,6
86,8
67,6
86,6
67,1
68,1
64,9
70,1
81,9
83,8
64,7
73,6
64,2
87,8
78,4
85,1
84,6
79,2
65,6
72,0
65,2
84,5
86,0
68,5
67,0
83,2
88,2
64,8
64,8
67,7
71,1
73,9
76,7
86,8
71,9
66,1
66,1
83,3
66,2
84,0
88,2

102,4
97,0
79,1
97,9
82,6
81,2
93,3
80,4
98,4
102,9
81,4
103,7
80,1
87,3
78,9
84,3
101,1
99,5
78,3
90,9
76,8
104,8
97,5
103,4
101,0
98,0
80,4
85,6
77,8
98,5
102,3
81,8
79,8
98,5
102,9
77,8
77,2
80,2
85,2
87,1
91,5
101,4
85,1
79,5
79,8
97,5
79,4
97,6
101,6
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vlak

čas

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

09:09
09:43
09:51
10:21
10:54
11:02
11:07
11:20
11:29
11:47
11:56
12:05
12:12
12:24
12:54
13:07
13:12
13:19
13:25
13:46
14:06
14:09
14:19
14:39
14:44
14:54
14:58
15:08
15:12
15:49
15:57
16:20
16:20
16:33
16:45
16:50
17:10
17:53
18:08

druh vlaku
(trakce)
Mn (D)
R (E)
Os (D)
Os (D)
R (E)
Lv (E)
R (E)
Pn (E)
Pn (E)
Os (D)
Lv (D)
Pn (E)
Pn (E)
Pn (E)
R (E)
Pn (E)
Pn (E)
R (E)
Os (D)
Os (D)
Os (D)
Lv (D)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
R (E)
Mn (D)
R (E)
Lv (E)
Os (D)
R (E)
R (E)
Os (D)
Os (D)
Os (D)
R (E)
R (E)
R (E)
R (E)
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počet
vozů
1+4
1+6
1
1
1+8
1
1+6
1+40
1+26
1
1
1+12
1+40
1+11
1+6
1+18
1+11
1+7
2
2
2
1
2
1+23
2
1+6
1+14
1+6
1
2
1+6
1+5
2
2
2
1+5
1+6
1+8
1+6

směr
jízdy
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín

rychlost
[km/h]
70
85
85
70
110
75
130
75
70
85
85
95
70
75
120
90
80
125
85
75
80
70
65
70
80
110
75
125
85
100
115
120
65
115
80
125
130
120
125

doba měření
[s]
31
35
20
17
28
17
36
54
55
19
20
35
55
42
23
50
37
39
20
16
21
23
28
46
22
26
39
38
20
20
30
28
25
37
16
28
23
38
47

LAeq,T
[dB]
76,6
78,0
64,8
67,4
83,6
68,1
83,7
78,4
79,7
66,3
66,0
80,9
81,3
76,3
82,8
81,5
80,9
86,2
69,4
65,9
66,0
68,9
68,0
79,0
65,6
79,8
78,5
86,1
71,6
80,6
81,2
80,2
69,6
80,1
67,3
81,3
88,4
82,3
85,0

LAE
[dB]
91,6
93,6
78,0
79,9
98,2
80,6
99,3
95,8
97,1
79,3
79,2
96,5
98,7
92,7
96,6
98,6
96,7
102,2
82,6
78,2
79,4
82,7
82,6
95,7
79,3
94,1
94,6
102,1
84,8
93,8
96,1
94,8
83,8
95,9
79,6
95,9
102,2
98,3
101,8

Tab. 4: Průměrné hodnoty LAE zjištěné v průběhu měření v bodě M1
Soupravy

Průměrná hodnota LAE zjištěná
v průběhu měření [dB]

R
Os
Pn
Mn
Lv/Služ

99,8
85,3
99,4
95,5
81,2

Ze zjištěných průjezdů byla na základě pravidelných intenzit dopravy dopočtena LAeq pro
denní i noční dobu:
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LAeq,den = 68,2 dB, LAeq,noc = 65,3 dB.

Výsledná hodnota je dále korigována dle metodického návodu o 2 dB vlivem odrazů od fasády.
Zbytkový hluk
Během postprocessingu byla zjištěna průměrná hodnota zbytkového hluku 50 dB v denní a
47 dB v noční době. Odstup měřených hodnot od zbytkového hluku je větší než 10 dB – nekoriguje
se.
Jelikož během měření nenastaly žádné mimořádné události a meteorologické podmínky byly
v souladu s normou ČSN ISO 1996-2, výsledné hodnoty hladin akustického tlaku podléhají
standardní rozšířené nejistotě ± 1,7 dB.

den: LAeq,16 Hod = 66,2 ± 1,7 dB
noc: LAeq,8 Hod = 63,3 ± 1,7 dB
Hodnoty naměřené v bodě M2 - Hlízov 94, Hlízov
Tab. 5: Vliv železniční dopravy v bodě M2 (vyhodnocené průjezdy)
vlak

čas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

18:33
18:37
18:49
18:57
19:02
19:16
19:26
19:53
19:59
20:19
20:33
20:44
20:49
20:59
21:06
21:10
21:19
21:46
21:50
22:24
22:26
22:30
22:56
23:14
23:45
00:07
01:12
02:52
03:38

druh vlaku počet
(trakce)
vozů
R (E)
Os (E)
Os (E)
R (E)
Mn (D)
R (E)
R (E)
Os (D)
R (E)
Os (D)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
R (E)
R (E)
Lv (E)
Pn (E)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
Os (D)
Pn (E)
R (E)
Lv (E)
Pn (E)
Os (D)
Pn (E)
Pn (E)
Pn (E)

1+6
2
2
1+6
1+9
1+6
1+5
1
1+6
2
2
1+36
1
1+6
1+6
1
1+17
2
1+40
2
3
1+31
1+6
1
1+27
1
1+21
1+35
1+37

směr
jízdy

rychlost
[km/h]

doba měření
[s]

LAeq,T
[dB]

LAE
[dB]

Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín

125
70
příjezd
115
75
120
120
80
125
60
60
60
35
115
125
75
100
příjezd
50
75
příjezd/odjezd
80
120
70
55
45
105
65
85

47
31
22
22
30
46
22
20
33
42
53
54
19
41
45
15
37
20
81
14
36
86
39
18
69
36
70
102
61

89,1
80,3
73,8
92,4
84,2
87,6
88,6
77,3
91,5
69,0
65,8
77,4
72,3
89,7
89,5
72,7
93,0
73,8
76,3
76,2
71,5
86,8
90,2
75,1
78,9
69,6
90,9
87,0
87,8

105,9
95,4
87,4
106,0
99,1
104,3
102,3
90,6
106,8
85,4
83,2
94,8
85,3
105,9
106,1
84,8
108,8
87,0
95,5
87,9
87,1
106,2
106,2
87,9
97,3
85,3
109,4
107,1
105,8
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vlak

čas

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

05:04
05:09
05:15
05:23
05:33
05:34
05:42
06:03
06:17
06:42
06:55
07:05
07:10
07:18
07:38
07:51
07:59
08:04
08:06
08:13
08:34
08:49
09:11
09:45
09:52
10:21
10:56
11:03
11:08
11:22
11:30
11:49
11:57
12:06
12:14
12:15
12:25
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druh vlaku počet
(trakce)
vozů
R (E)
1+6
Pn (D)
1+17
Os (D)
1
Os (D)
1
Os (D)
1
R (E)
1+5
Os (D)
1
R (E)
1+8
Os (D)
1
Os (D)
1
R (E)
1+8
R (E)
1+8
Lv (D)
1+1
Os (D)
1
Os (E)
3
Os (E)
3
R (E)
1+5
R (E)
1+6
Os (D)
2
Os (D)
2
R (E)
1+5
Os (D)
2
Mn (D)
1+4
R (E)
1+6
Os (D)
1
Os (D)
1
R (E)
1+8
Lv (E)
1
R (E)
1+6
Pn (E)
1+40
Pn (E)
1+26
Os (D)
1
Lv (D)
1
Pn (E)
1+12
Pn (E)
1+40
Os (D)
1
Pn (E)
1+11

směr
jízdy
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora

rychlost
doba měření
[km/h]
[s]
125
20
70
62
90
19
příjezd/odjezd
30
30
14
125
28
příjezd
25
125
46
příjezd/odjezd
28
příjezd
20
120
40
125
50
50
16
příjezd/odjezd
34
příjezd
25
příjezd/odjezd
57
105
23
125
27
85
15
příjezd/odjezd
24
125
25
80
15
120
21
130
16
příjezd
12
příjezd/odjezd
49
110
22
75
16
130
20
75
48
70
44
příjezd
21
85
13
95
31
70
61
odjezd
19
120
19

LAeq,T
[dB]
91,5
87,7
77,6
71,6
67,7
86,5
94,0
89,5
70,9
76,2
91,4
89,8
69,0
73,0
73,9
68,5
85,3
90,5
78,3
70,5
85,6
78,5
88,1
89,9
89,5
69,5
93,9
78,9
90,8
86,6
84,8
77,9
72,4
86,1
88,2
70,7
87,4

LAE
[dB]
104,7
105,6
90,6
86,6
79,5
101,1
108,1
106,2
85,5
89,5
107,5
106,9
81,3
88,5
88,1
86,1
99,1
105,0
90,3
84,5
99,8
90,6
101,5
102,2
100,7
86,5
107,6
91,2
104,1
103,5
101,4
91,3
83,9
101,1
106,1
83,7
100,4

Tab. 6: Průměrné hodnoty LAE zjištěné v průběhu měření v bodě M2
Soupravy

Průměrná hodnota LAE zjištěná
v průběhu měření [dB]

R
Os
Pn
Mn
Lv/Služ

105,3
95,6
105,1
100,5
87,2

Ze zjištěných průjezdů byla na základě pravidelných intenzit dopravy dopočtena LAeq pro
denní i noční dobu:
LAeq,den = 73,9 dB, LAeq,noc = 71,1 dB.

Protokol o zkoušce č.: 20/57

Strana č.: 14
Celkový počet stran: 21

Výsledná hodnota je dále korigována dle metodického návodu o 2 dB vlivem odrazů od fasády.
Zbytkový hluk
Během postprocessingu byla zjištěna průměrná hodnota zbytkového hluku 46 dB v denní a
43 dB v noční době. Odstup měřených hodnot od zbytkového hluku je větší než 10 dB – nekoriguje
se.
Jelikož během měření nenastaly žádné mimořádné události a meteorologické podmínky byly
v souladu s normou ČSN ISO 1996-2, výsledné hodnoty hladin akustického tlaku podléhají
standardní rozšířené nejistotě ± 1,7 dB.

den: LAeq,16 Hod = 71,9 ± 1,7 dB
noc: LAeq,8 Hod = 69,1 ± 1,7 dB
Hodnoty naměřené v bodě M3 - Hlízov 148, Hlízov
Tab. 7: Vliv železniční dopravy v bodě M3 (vyhodnocené průjezdy)
vlak

čas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

18:48
18:56
19:18
19:21
19:43
19:48
19:55
20:20
20:31
20:48
20:58
21:03
21:19
21:40
21:45
21:53
22:18
22:24
23:01
23:07
00:08
00:55
01:17
01:54
02:21
02:46
03:06
04:45
05:03
05:13
05:34

druh vlaku počet
(trakce)
vozů
Os (D)
R (E)
R (E)
R (E)
Mn (D)
Os (D)
R (E)
Os (D)
Os (D)
Os (D)
R (E)
R (E)
Pn (E)
Lv (E)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
Os (D)
R (E)
Pn (E)
Os (D)
Pn (E)
Pn (E)
Pn (E)
Pn (E)
Pn (E)
Lv (E)
Os (D)
R (E)
Os (D)
R (E)

2
1+6
1+7
1+5
1+14
1
1+6
2
2
1
1+6
1+6
1+38
1
2
1+14
2
3
1+6
1+41
1
1+18
1+29
1+27
1+34
1+32
1
2
1+6
2
1+6

směr
jízdy

rychlost
[km/h]

doba měření
[s]

LAeq,T
[dB]

LAE
[dB]

Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín

50
90
110
80
55
65
90
80
60
65
85
100
60
80
50
95
60
75
110
80
85
90
70
65
60
55
80
90
100
80
55

34
49
37
40
52
29
36
23
21
26
38
31
78
26
31
47
33
24
33
83
25
47
56
57
103
84
21
18
37
21
30

62,5
77,6
81,6
75,0
77,4
60,1
78,9
70,0
63,5
61,5
80,0
80,1
69,4
67,4
62,8
82,3
62,3
72,3
80,2
82,4
64,2
82,7
77,1
74,2
78,2
71,1
69,0
68,8
80,4
70,0
77,6

78
94,6
97,4
91,1
94,6
74,9
94,6
83,9
76,9
75,8
95,9
95,1
88,4
81,7
77,8
99,1
77,7
86,3
95,5
101,6
78,4
99,5
94,6
91,9
98,4
90,3
82,4
81,6
96,2
83,4
92,5
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vlak

čas

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

05:37
05:43
05:48
06:04
06:16
06:20
06:48
06:56
07:10
07:23
07:25
07:28
07:40
07:49
07:53
08:00
08:07
08:08
08:11
08:34
08:55
09:13
09:50
09:53
10:12
10:29
10:56
11:07
11:47
11:51
11:54
12:15
12:31
12:48
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druh vlaku počet
(trakce)
vozů
Lv (E)
1
Os (D)
2
Mn (D)
1+9
R (E)
1+8
Os (D)
2
Pn (E)
1+40
Os (D)
2
R (E)
1+6
R (E)
1+8
Os (D)
2
Os (D)
2
Pn (E)
1+22
Os (E)
3
Os (E)
3
Lv (E)
1
R (E)
1+5
R (E)
1+6
Os (D)
2
Os (D)
2
R (E)
1+5
R (E)
1+6
R (E)
1+8
Lv (D)
1
Os (D)
2
Os (D)
2
Pn (E)
1+32
Pn (E)
1+6
Pn (E)
1+6
Pn (E)
1+37
Os (D)
2
Pn (E)
1+23
Os (D)
2
Pn (E)
1+23
Mn (D)
1+4

směr
jízdy
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín

rychlost
[km/h]
65
50
30
100
70
65
45
105
95
50
75
65
55
80
85
80
95
85
85
95
100
95
80
45
80
60
85
95
75
45
45
70
70
65

doba měření
[s]
20
19
68
37
19
58
31
25
38
28
24
56
20
27
24
27
40
18
23
29
27
38
26
21
24
53
33
38
58
14
75
28
49
36

LAeq,T
[dB]
65,1
62,1
65,8
81,8
69,2
78,5
61,4
81,3
81,3
59,9
68,6
78,0
65,5
67,6
69,2
74,1
79,6
68,7
67,0
76,2
80,1
81,2
69,8
62,5
69,6
71,1
79,7
79,8
78,3
65,2
76,0
67,6
79,5
73,5

LAE
[dB]
78,3
75,1
84,2
97,6
82,2
96,2
76,4
95,4
97,2
74,5
82,6
95,6
78,7
82,1
83,2
88,6
95,7
81,5
80,8
91,0
94,6
97,1
84,2
75,9
83,6
88,4
95,0
95,7
96,1
77,0
94,9
82,2
96,5
89,2

Tab. 8: Průměrné hodnoty LAE zjištěné v průběhu měření v bodě M3
Soupravy

Průměrná hodnota LAE zjištěná
v průběhu měření [dB]

R
Os
Pn
Mn
Lv/Služ

95,3
80,8
96,6
91,3
82,4

Ze zjištěných průjezdů byla na základě pravidelných intenzit dopravy dopočtena LAeq pro
denní i noční dobu:
LAeq,den = 64,2 dB, LAeq,noc = 62,1 dB.
Výsledná hodnota je dále korigována dle metodického návodu o 2 dB vlivem odrazů od fasády.
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Zbytkový hluk
Během postprocessingu byla zjištěna průměrná hodnota zbytkového hluku 49 dB v denní a
45 dB v noční době. Odstup měřených hodnot od zbytkového hluku je větší než 10 dB – nekoriguje
se.
Jelikož během měření nenastaly žádné mimořádné události a meteorologické podmínky byly
v souladu s normou ČSN ISO 1996-2, výsledné hodnoty hladin akustického tlaku podléhají
standardní rozšířené nejistotě ± 1,7 dB.

den: LAeq,16 Hod = 62,2 ± 1,7 dB
noc: LAeq,8 Hod = 60,1 ± 1,7 dB
Hodnoty naměřené v bodě M4 - Slévárenská 287, Kutná Hora
Tab. 9: Vliv železniční dopravy v bodě M4 (vyhodnocené průjezdy a manipulace)
vlak

čas

druh vlaku
(trakce)

počet
vozů

směr
jízdy

rychlost
[km/h]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

19:40
19:56
20:17
20:28
20:29
20:31
20:38
20:45
20:46
20:59
21:01
21:12
21:21
21:24
21:37
21:46
21:54
21:50
22:19
22:21
23:02
23:08
23:27
23:29
23:52
00:09
00:15
00:48
00:52
00:53
01:18
01:44

Mn (D)
R (E)
Os (D)
Os (D)
manipulace
manipulace
manipulace
Os (D)
manipulace
R (E)
R (E)
manipulace
Pn (D)
manipulace
Lv (E)
Os (D)
Pn (E)
manipulace
Os (D)
Os (D)
R (E)
Pn (E)
manipulace
manipulace
manipulace
Os (D)
manipulace
manipulace
Pn (E)
manipulace
Pn (E)
manipulace

1+14
1+6
2
2
1
1+6
1+6
1+38
1
2
1+14
2
3
1+6
1+41
1
1+18
1+29
-

Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
-

40
40
40
35
55
40
75
40
55
55
40
45
55
40
45
45
65
40
-

doba měření LAeq,T
[s]
[dB]
58
29
35
35
46
144
101
19
76
65
59
32
126
60
31
43
54
1540
29
37
72
108
49
76
45
41
897
47
61
2855
58
46

74,8
69,9
59,2
60,2
61,1
55,6
60,1
64,2
55,0
69,1
77,2
54,9
62,5
59,6
69,2
55,5
71,5
60,1
64,7
65,2
63,9
73,4
64,9
59,7
62,7
53,4
64,4
62,6
79,0
64,3
71,5
62,6

LAE
[dB]
92,5
84,7
74,8
75,8
77,8
77,2
80,2
77,2
73,8
87,3
95,0
70,1
83,5
77,5
84,2
71,9
88,9
80,2
79,5
81,0
82,6
93,8
81,9
78,6
79,4
69,6
93,9
79,5
96,9
98,8
89,2
79,3
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vlak

čas

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

01:51
01:59
02:00
02:18
02:48
03:03
04:45
05:01
05:10
05:12
05:22
05:27
05:31
05:32
05:43
05:51
06:01
06:13
06:14
06:16
06:20
06:23
06:28
06:48
06:52
06:56
07:07
07:22
07:23
07:24
07:25
07:30
07:31
07:34
07:41
07:46
07:49
07:51
07:50
08:01
08:04
08:06
08:09
08:08
08:12
08:26
08:31
08:55
08:58
09:11
09:12
09:22
09:31
09:37

druh vlaku
(trakce)
manipulace
manipulace
manipulace
Pn (E)
Pn (E)
Lv (E)
Os (D)
R (E)
Os (D)
manipulace
manipulace
manipulace
R (E)
manipulace
Os (D)
Mn (D)
R (E)
Os (D)
manipulace
Pn (E)
manipulace
manipulace
manipulace
Os (D)
manipulace
R (E)
R (E)
Os (D)
manipulace
Os (D)
manipulace
Pn (E)
manipulace
manipulace
Os (E)
Os (E)
manipulace
manipulace
Lv (E)
R (E)
R (E)
Os (D)
Os (D)
manipulace
manipulace
manipulace
R (E)
R (E)
manipulace
R (E)
manipulace
manipulace
manipulace
manipulace
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počet
vozů
1+34
1+32
1
2
1+6
2
1+6
2
1+9
1+8
2
1+40
2
1+6
1+8
2
2
1+22
3
3
1
1+5
1+6
2
2
1+5
1+6
1+8
-

směr
jízdy
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
-

rychlost
[km/h]
45
40
35
45
50
40
30
40
45
70
40
40
70
80
65
45
80
40
45
35
45
75
60
50
65
30
70
65
-

doba měření
[s]
383
97
32
149
135
44
53
40
37
61
47
73
48
46
34
55
75
22
101
87
60
66
109
23
1053
22
26
27
48
26
12
73
32
53
23
51
4
8
36
32
31
26
22
13
53
4
42
47
6
36
4
3
5
66

LAeq,T
[dB]
48,2
59,5
57,1
73,7
64,9
61,9
55,1
74,9
60,0
70,5
55,0
55,2
67,4
58,6
66,4
69,4
76,9
61,6
55,1
74,8
56,9
58,3
59,5
69,7
57,3
74,5
79,2
61,0
56,6
59,8
61,6
71,5
65,6
58,5
57,3
59,5
63,7
64,0
64,7
66,8
78,7
65,0
68,1
60,6
58,6
62,9
65,5
72,1
61,5
78,8
63,4
64,1
61,9
58,0,

LAE
[dB]
74,0
79,4
72,3
95,5
86,3
78,5
72,4
91,0
75,8
88,4
71,8
73,9
84,3
75,3
81,8
86,9
95,7
75,2
75,2
94,3
74,7
76,6
80,0
83,5
87,2
88,2
93,5
75,5
73,5
74,1
72,7
90,2
80,8
75,8
71,1
76,6
70,7
73,5
80,4
82,0
93,7
79,3
81,7
72,1
75,9
69,9
81,9
88,9
70,0
94,5
70,4
70,1
69,7
76,2
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vlak

čas

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

09:47
09:54
10:09
10:11
10:18
10:20
10:30
10:45
10:57
11:04
11:07
11:20
11:29
11:48
11:51
11:56
12:12
12:08
12:21
12:26
12:27
12:29
12:31

druh vlaku
(trakce)
Lv (D)
Os (D)
Os (D)
manipulace
manipulace
manipulace
Pn (E)
manipulace
R (E)
R (E)
manipulace
manipulace
manipulace
Pn (E)
Os (D)
Pn (E)
Os (D)
manipulace
manipulace
manipulace
Pn (E)
manipulace
manipulace

Strana č.: 18
Celkový počet stran: 21
počet
vozů
1
2
2
1+32
1+6
1+6
1+37
2
1+32
2
1+23
-

směr
jízdy
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kolín
Kolín
-

doba měření
[s]
29
22
27
36
39
334
85
44
31
28
12
6
41
103
27
93
21
39
37
9
62
34
449

rychlost
[km/h]
50
80
45
40
70
65
35
75
40
40
40
-

LAeq,T
[dB]
72,1
61
61,1
72,4
66,4
56,6
63,4
60,5
75,9
78,1
61,0
63,2
59,9
67,2
65,7
67,5
61,3
66,8
61,6
66,3
72,2
57,7
62,1

LAE
[dB]
86,9
74,7
75,6
88,1
82,4
81,8
82,7
77,0
91,0
92,8
72,1
71,7
76,1
87,4
80,2
87,2
74,7
82,8
77,4
76,3
90,2
73,1
88,7

Tab. 10: Průměrné hodnoty LAE zjištěné v průběhu měření v bodě M4
Průměrná hodnota LAE zjištěná
v průběhu měření [dB]

Soupravy

91,4
78,0
91,7
90,6
83,7
84,7

R
Os
Pn
Mn
Lv/Služ
manipulace

V průběhu měření bylo zaznamenáno ovlivnění hlukem z provozu odstavených lokomotiv a
vlakových souprav mimo průběžné traťové koleje. Soupravy, které přijely a do 5 minut odjely nebyly
považovány za odstavení. Zaznamenané situace trvající delší dobu shrnuje následující tabulka.
Tab. 11: LAeq,T hluk z odstavených souprav
Měřená událost
stání motorové soupravy
stání elektrické lokomotivy
stání elektrické lokomotivy
stání motorové lokomotivy
stání motorové soupravy
stání elektrické lokomotivy

čas trvání*
21:50:55
0:15:56
0:53:25
1:51:30
6:52:20
12:31:44

- 22:16:35
- 0:30:53
- 1:40:59
- 1:57:53
- 7:09:57
- 12:39:13

délka trvání
[s]

LAeq,T

1 540
897
2 855
383
1 053
449

60,1 dB
64,4 dB
64,3 dB
48,2 dB
57,3 dB
62,1 dB
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*čas trvání zahrnuje celou událost včetně případného příjezdu a odjezdu
soupravy/lokomotivy. Případné další ruchy (průjezdy vlaků) byly ze zaznamenaných událostí
odstraněny.
Během nejhlučnější noční hodiny bylo zaznamenáno odstavení soupravy LAeq, 1hod = 63,3 dB.
Hluk neobsahuje tónovou složku, viz Obr. 14.

Obr. 14: Třetinooktávové frekvenční spektrum - odstavená elektrická lokomotiva
v čase 0:54:26 - 1:17:01
Zbytkový hluk
Každá, v tabulkách uvedená hodnota, je korigována na zbytkový hluk (v případě, že odstup
od zbytkového hluku byl v rozmezí 3 až 10 dB, pokud byl zjištěn rozdíl větší než 10 dB, hodnota
nebyla korigována).
Během postprocessingu byla zjištěna průměrná hodnota zbytkového hluku 47 dB v denní a
36 dB v noční době.
Provoz železnice – doprava na průjezdných kolejích
Ze zjištěných hodnot průjezdů souprav a intenzit dopravy byla stanovena LAeq pro denní i
noční dobu:
LAeq,den = 61,1 dB, LAeq,noc = 59,4 dB.
Výsledná hodnota je korigována dle metodického návodu o 2 dB vlivem odrazů od fasády.
Jelikož během měření nenastaly žádné mimořádné události a meteorologické podmínky byly
v souladu s normou ČSN ISO 1996-2, výsledné hodnoty hladin akustického tlaku podléhají
standardní rozšířené nejistotě ± 1,7 dB.

den: LAeq,16 Hod = 59,1 ± 1,7 dB
noc: LAeq,8 Hod = 57,4 ± 1,7 dB

Protokol o zkoušce č.: 20/57

Strana č.: 20
Celkový počet stran: 21

Provoz železnice – odstavení souprav jako stacionární zdroj
Je stanoven součtem vlivu odstavených souprav v průběhu měření během noční doby
LAeq, 1hod = 63,3 dB.
V denní době nebylo provedeno měření hluku pro celých nejhlučnějších osm na sebe
navazujících hodin dne. Při předpokladu stejně hlučných odstavených souprav ve dne i v noci je
limitní doba odstavení, po kterou zde soupravy mohou stát, pouze 20 minut během nejhlučnějších
8 hodin denní doby.
Výsledná hodnota je korigována dle metodického návodu o 2 dB vlivem odrazů od fasády.
Jelikož během měření nenastaly žádné mimořádné události a meteorologické podmínky byly
v souladu s normou ČSN ISO 1996-2, výsledné hodnoty hladin akustického tlaku podléhají
standardní rozšířené nejistotě ± 1,7 dB.

noc: LAeq,1 hod = 61,3 ± 1,7 dB
Provoz železnice – odstavení souprav jako součást dopravy
Ze zjištěných hodnot průjezdů souprav a intenzit dopravy včetně hlučnosti odstavených
souprav je stanovena LAeq pro denní i noční dobu, a to pomocí průměrné ekvivalentní hladiny
akustického tlaku odstavených souprav, která činí 61,6 dB.
Dále bylo dopočtem stanovena doba, po kterou dochází během denní i noční doby
k manipulacím, ta činní přibližně 85 minut během noční doby (zaokrouhleno na 1,5 hodiny) a 72
minut během denní doby (rovněž zaokrouhleno na 1,5 hodiny). Potom příspěvky odstavených
souprav k celodenním a celonočním ekvivalentním hladinám akustického tlaku činí:
LAeq,den = 51,3 dB, LAeq,noc = 54,3 dB.
Po přičtení celodenních a celonočních ekvivalentních hladin akustického tlaku pouze
z dopravy (LAeq,den = 61,1 dB, LAeq,noc = 59,4 dB) činí souhrnná ekvivalentní hodnota akustického tlaku
LAeq,den = 61,5 dB, LAeq,noc = 60,6 dB.
Výsledná hodnota je korigována dle metodického návodu o 2 dB vlivem odrazů od fasády.
Jelikož během měření nenastaly žádné mimořádné události a meteorologické podmínky byly
v souladu s normou ČSN ISO 1996-2, výsledné hodnoty hladin akustického tlaku podléhají
standardní rozšířené nejistotě ± 1,7 dB.

den: LAeq,16 Hod = 59,5 ± 1,7 dB
noc: LAeq,8 Hod = 58,6 ± 1,7 dB
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8. Zhodnocení výsledků
Získané výsledné hodnoty nejsou dále nijak hodnoceny a slouží jako doplňující podklad pro
akustické posouzení.

9. Poznámky a vysvětlivky
ChVePS

chráněný venkovní prostor stavby

LAeq,T

ekvivalentní hladina akustického tlaku v měřicím intervalu T udaném
ve sloupci "Doba měření"

LAE

hladina expozice zvuku

LN

distribuční
hladina
udávající
hladinu
akustického
tlaku
překračovanou v N procentech měřicího intervalu T, hladinu L90 lze
považovat za hladinu akustického tlaku pozadí, hladinu L5 lze
považovat za průměr maximálních hladin akustického tlaku

NP

nadzemní podlaží

Označení druhů vlaků:
Os
Sv
Sp
R
Mn
Pn
NEx
Lv
Služ.
(D)/(E)

osobní vlak
soupravový vlak
spěšný vlak
rychlík
manipulační náklad
pravidelný náklad
expresní nákladní vlak
lokomotivní vlak
Služební vlak
dieselový/elektrický pohon

konec protokolu

Ecological Consulting a. s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc
Akustická laboratoř
Zkušební laboratoř č. 1750 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Kounicova 271/13
602 00 Brno
tel: 513 034 292; email: hluk@ecological.cz

Protokol o zkoušce
č.: 20/61
Strana č.: 1
Celkový počet stran: 13

Měření vibrací přenášených na člověka

Měření hladin vibrací v budovách ze železniční dopravy
Objednatel:
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, Holešovice
170 00 Praha 7
Místo měření:
M1 – Starý Kolín 108, Starý Kolín
M2 – Hlízov 94, Hlízov
Účel měření:
Zjištění vlivu šíření vibrací od pojezdů vlakových souprav na trati Kolín – Kutná Hora na
blízké obytné budovy.
Datum měření:
2. – 3. 9. 2020 a 4. 9. 2020
Měření provedl:

Datum vydání protokolu:
5. 11. 2020
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Mgr. Jan Mrštný

………………………..
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zpracovatele.
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1. Situace umístění měřících míst

M1

M2

Obr. 1: Přehledná situace umístění míst měření M1 a M2
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2. Použitá měřící souprava
•
•
•
•
•

spektrální modul PULSE B&K typ 3050-A-060, v. č. 100121
notebook HP ProBook 4340s (včetně softwaru Labshop 12), v. č. 2CE2451BV9
akcelerometr B&K 4506 B 003, v. č. 30734
etalonový kalibrátor vibrací B&K 4294, v. č. 2624099
tříkanálový kabel B&K AO 0526 (5 m)

Pomocná měřidla:
•
•

laserový dálkoměr Makers S2
digitální kamery

Uvedená měřicí sestava B&K byla kalibrována v Českém metrologickém institutu v Praze a
má platné kalibrační listy č. 8012-KL-50398-19 a 8012-KL-50399-19. Uvedená měřící aparatura
byla před měřením a po měření kontrolována uvedeným kalibrátorem.

3. Popis měření
Měření bylo provedeno za účelem zjištění vlivu šíření vibrací od pojezdů vlakových souprav
na trati Kolín – Kutná Hora (vibrace přenášené na člověka – vibrace v budovách).
Přehledná situace umístění měřicích míst je na Obr. 1. Pro názornost je dále v kapitole č. 5
uváděn grafický průběh zaznamenaných vibrací na třetinooktávových pásmech u nejvýraznějších
vlakových souprav.
Měřicí místo M1

Starý Kolín 108, Starý Kolín

Doba měření

4. 9. 2020 9:08 – 13:29

Měřicí místo M2:

Hlízov 194, Hlízov

Doba měření:

2. 9. 2020 18:40 – 17:50 3. 9. 2020

Měření a následné vyhodnocení hladin vibrací bylo provedeno v souladu s normou ČSN
ISO 2631-2, Část 2: Vibrace v budovách. Byly měřeny jednotlivé průjezdy vlakových souprav.
Z naměřených hladin byly vyloučeny vibrace produkované zdroji nesouvisející s dopravou
na železničních tratích.
Měřené hodnoty jsou frekvenčně váženy dle ČSN ISO 2631-2, Část 2: Vibrace v budovách
filtrem Wm dle přílohy A této normy.
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Vibrace byly snímány ve třech osách. Směry jednotlivých os byly zvoleny tak, že osy X a Y
ležely v horizontální rovině a osa Z byla na tuto rovinu kolmá (vertikální směr). Dále osa X byla
rovnoběžná s osou koleje a osa Y byla kolmo na osu posuzované koleje, viz Obr. 2.
osa Z

osa X
Obr. 2: Orientace os měření

konec strany

osa Y

Protokol o zkoušce č.: 20/61

Strana č.: 5
Celkový počet stran: 13

4. Popis měřicích míst
Měřicí místo č. 1 – Starý Kolín 108, Starý Kolín
Měření vibrací proběhlo v objektu k bydlení na této adrese. Měřenou místností byl obývací
pokoj. Umístění pokoje je v objektu na straně k železnici. Akcelerometr byl umístěn u stěny
v nejbližším možném bodě k železnici, která s ní byla rovnoběžná.
Vzdálenost objektu od osy nejbližší pojízdné koleje dvoukolejné tratě je v nejbližším bodě
cca 8 metrů. Kolejnice byly uchyceny tuhým podkladnicovým uchycením na betonových pražcích.
Železnice je v blízkosti měřeného objektu vedena na úrovni okolního terénu.

směr
Kolín

Měřicí místo M1

směr
Kutná Hora
Obr. 3: Letecký snímek se zákresem měřicího místa M1

Obr. 4: Pohled na měřicí sestavu

Obr. 5: Pohled na místo měření v pozadí
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Měřicí místo č. 2 – Hlízov 94, Hlízov
Měření vibrací proběhlo v objektu k bydlení na této adrese. Měřenou místností byl dětský
pokoj. Umístění pokoje je přibližně ve středu objektu na straně k železnici. Akcelerometr byl
umístěn u stěny v nejbližším možném bodě k železnici, která s ní byla rovnoběžná.
Vzdálenost objektu od osy nejbližší pojízdné koleje dvoukolejné tratě je v nejbližším bodě
cca 10 metrů. Kolejnice byly uchyceny tuhým podkladnicovým uchycením na betonových pražcích.
Železnice je v blízkosti měřeného objektu vedena na úrovni okolního terénu. Blízko měřeného
objektu se nachází železniční přejezd.

směr
Kolín

Měřicí místo M2

směr
Kutná Hora
Obr. 6: Letecký snímek se zákresem měřicího místa M2

Obr. 7: Umístění sestavy v místnosti – M2

Obr. 8: Pohled k železnici před místem měření
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5. Výsledky měření
Měřicí místo M1
Tab. 1: Výsledné hodnoty vibrací při průjezdech zaznamenaných vlakových souprav

čas

druh
vlaku
(trakce)

počet
vozů

směr

celkové naměřené
hodnoty hladin
zrychlení vibrací Lef
[dB]
osa X osa Y

celkové hodnoty
hladin zrychlení
vibrací Lef [dB]
včetně přičtené
nejistoty měření

osa Z

osa X

osa Y osa Z

limit
[dB]

den

9:15

R (E)

1+8

Kolín

67,4

67,6

74,7

69,4

69,6

76,7

78,0

9:49

Os (D)

2

Kutná Hora

60,3

62,2

67,9

62,3

64,2

69,9

78,0

9:53

Mn (D)

1

Kolín

61,3

63,8

70,1

63,3

65,8

72,1

78,0

10:16

Os (D)

2

Kolín

58,2

61,3

64,8

60,2

63,3

66,8

78,0

10:26

Pn (E)

1+32

Kutná Hora

66,3

67,8

72,2

68,3

69,8

74,2

78,0

10:54

R (E)

1+6

Kutná Hora

69,8

68,3

76,1

71,8

70,3

78,1

78,0

11:08

R (E)

1+6

Kolín

70,4

71,9

76,8

72,4

73,9

78,8

78,0

11:44

Pn (E)

1+37

Kutná Hora

68,9

69,5

73,9

70,9

71,5

75,9

78,0

11:46

Os (D)

2

Kutná Hora

58,8

59,9

67,0

60,8

61,9

69,0

78,0

11:50

Pn (E)

1+32

Kutná Hora

67,6

67,8

73,4

69,6

69,8

75,4

78,0

12:19

Os (D)

2

Kolín

57,3

60,8

64,0

59,3

62,8

66,0

78,0

12:33

Pn (E)

1+23

Kolín

67,5

67,3

71,8

69,5

69,3

73,8

78,0

12:52

Mn (D)

1+4

Kolín

62,8

64,7

69,1

64,8

66,7

71,1

78,0

12:57

R (E)

1+8

Kutná Hora

71,3

69,0

76,3

73,3

71,0

78,3

78,0

13:01

Pn (E)

1+40

Kolín

64,0

64,8

70,9

66,0

66,8

72,9

78,0

13:13

R (E)

1+8

Kolín

67,4

68,0

74,5

69,4

70,0

76,5

78,0

13:25

Pn (E)

1+40

Kutná Hora

70,7

71,0

76,3

72,7

73,0

78,3

78,0

48,0

47,6

43,7

-

-

-

-

hladiny zrychlení vibrací pozadí

XX,X

… překročení hygienického limitu
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Tab. 2: Detail průjezdu vlaku R (E) v 11:08 v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Hladiny zrychlení vibrací v dB pro jednotlivá frekvenční pásma Hz

Osy
1

1,3

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

Lef
Lim it [dB]
[dB]

26,4 28,0 34,0 32,8 33,9 37,8 38,9 40,4 58,9 57,3 51,3 57,2 53,8 58,0 55,6 52,5 55,3 60,4 57,5

67,4

72,4

78,0

Y

27,0 25,5 26,0 29,7 33,8 41,7 43,4 45,0 61,7 52,0 53,3 52,7 64,2 63,7 57,0 58,0 55,3 62,9 63,7

64,5

73,9

78,0

Z

23,0 24,4 27,8 31,7 31,5 33,5 34,2 39,5 64,6 59,0 57,0 55,3 58,7 60,5 66,4 66,1 66,7 72,8 68,5

62,6

78,8

78,0

X

Obr. 9: Graf vážených hladin zrychlení v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Tab. č. 3: Detail průjezdu vlaku Pn (E) v 13:25 v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Hladiny zrychlení vibrací v dB pro jednotlivá frekvenční pásma Hz

Osy
1

1,3

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

Lef
Lim it [dB]
[dB]

X

26,9 29,3 32,6 36,5 34,6 47,5 49,4 56,3 64,8 61,0 63,2 62,4 56,4 57,3 55,4 52,0 54,0 53,1 52,3

60,3

72,7

78,0

Y

26,1 28,3 29,7 32,1 40,5 54,1 53,8 61,5 61,8 57,3 57,7 61,5 60,1 62,4 58,3 54,7 57,4 59,1 57,6

60,2

73,0

78,0

Z

22,6 26,2 29,9 29,7 32,7 34,2 42,7 54,8 63,1 61,3 60,0 62,8 59,2 62,9 67,5 67,2 71,7 66,3 64,2

55,5

78,3

78,0

Obr. 10: Graf vážených hladin zrychlení v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
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Měřicí místo M2
Tab. 4: Výsledné hodnoty vibrací při průjezdech zaznamenaných vlakových souprav

čas

druh
vlaku
(trakce)

počet
vozů

směr

celkové naměřené
hodnoty hladin
zrychlení vibrací Lef
[dB]
osa X osa Y

celkové hodnoty
hladin zrychlení
vibrací Lef [dB]
včetně přičtené
nejistoty měření

osa Z

osa X

osa Y osa Z

limit
[dB]

den

18:57

R (E)

1+6

Kutná Hora

67,7

69,3

74,5

69,7

71,3

76,5

78,0

19:02

Mn (D)

1+9

Kolín

61,2

62,5

67,6

63,2

64,5

69,6

78,0

19:26

R (E)

1+5

Kutná Hora

68,9

71,1

76,0

70,9

73,1

78,0

78,0

19:59

R (E)

1+6

Kutná Hora

68,1

69,8

74,8

70,1

71,8

76,8

78,0

20:19

Os (D)

2

Kolín

51,2

51,4

56,4

53,2

53,4

58,4

78,0

20:34

Os (D)

2

Kolín

51,0

50,8

55,4

53,0

52,8

57,4

78,0

20:44

Pn (E)

1+36

Kutná Hora

60,4

62,7

68,3

62,4

64,7

70,3

78,0

20:49

Os (D)

1

Kolín

50,4

50,0

53,7

52,4

52,0

55,7

78,0

21:06

R (E)

1+6

Kolín

62,9

65,5

68,7

64,9

67,5

70,7

78,0

21:10

Lv (E)

1

Kolín

57,2

58,9

65,0

59,2

60,9

67,0

78,0

21:19

Pn (E)

1+17

Kutná Hora

66,6

70,1

74,8

68,6

72,1

76,8

78,0

21:46

Os (D)

2

Kutná Hora

53,5

55,9

59,8

55,5

57,9

61,8

78,0

21:50

Pn (E)

1+40

Kutná Hora

58,5

61,9

66,6

60,5

63,9

68,6

78,0

22:24

Os (D)

2

Kutná Hora

56,6

59,8

66,0

58,6

61,8

68,0

78,0

22:30

Pn (E)

1+31

Kolín

60,0

61,3

67,3

62,0

63,3

69,3

78,0

22:57

R (E)

1+6

Kutná Hora

66,7

69,3

74,1

68,7

71,3

76,1

78,0

23:14

Lv (E)

1

Kutná Hora

60,6

63,5

69,1

62,6

65,5

71,1

78,0

23:45

Pn (E)

1+27

Kutná Hora

57,2

58,0

63,1

59,2

60,0

65,1

78,0

0:07

Os (D)

1

Kutná Hora

53,2

56,7

61,2

55,2

58,7

63,2

78,0

1:12

Pn (E)

1+21

Kolín

63,0

64,1

69,4

65,0

66,1

71,4

78,0

2:52

Pn (E)

1+35

Kutná Hora

63,2

65,9

71,0

65,2

67,9

73,0

78,0

3:38

Pn (E)

1+37

Kolín

59,5

61,5

66,9

61,5

63,5

68,9

78,0

5:04

R (E)

1+6

Kolín

62,3

64,5

69,5

64,3

66,5

71,5

78,0

5:09

Pn (D)

1+17

Kutná Hora

64,1

66,7

73,2

66,1

68,7

75,2

78,0

5:15

Os (D)

1

Kutná Hora

57,2

60,6

65,8

59,2

62,6

67,8

78,0

5:33

Os (D)

1

Kutná Hora

51,7

53,5

58,9

53,7

55,5

60,9

78,0

6:03

R (E)

1+8

Kolín

60,9

62,8

69,5

62,9

64,8

71,5

78,0

6:42

Os (D)

1

Kutná Hora

51,8

54,4

59,2

53,8

56,4

61,2

78,0

6:55

R (E)

1+8

Kutná Hora

67,6

70,1

74,1

69,6

72,1

76,1

78,0

7:10

Mn (D)

1+1

Kolín

50,4

50,2

54,3

52,4

52,2

56,3

78,0

7:18

Os (D)

1

Kolín

51,7

54,0

58,1

53,7

56,0

60,1

78,0

7:37

Os (E)

3

Kutná Hora

58,8

61,3

66,4

60,8

63,3

68,4

78,0
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počet
vozů

směr

celkové naměřené
hodnoty hladin
zrychlení vibrací Lef
[dB]
osa X osa Y

celkové hodnoty
hladin zrychlení
vibrací Lef [dB]
včetně přičtené
nejistoty měření

osa Z

osa X

osa Y osa Z

limit
[dB]

den

7:52

Os (E)

3

Kolín

54,5

55,2

61,1

56,5

57,2

63,1

78,0

7:59

R (E)

1+5

Kutná Hora

66,5

69,2

74,1

68,5

71,2

76,1

78,0

8:04

R (E)

1+5

Kolín

60,1

62,9

68,7

62,1

64,9

70,7

78,0

8:06

Os (D)

2

Kolín

53,1

53,9

60,9

55,1

55,9

62,9

78,0

8:34

R (E)

1+5

Kolín

62,1

65,6

69,3

64,1

67,6

71,3

78,0

8:49

Os (D)

2

Kutná Hora

58,4

61,3

67,1

60,4

63,3

69,1

78,0

9:04

R (E)

69,1

73,9

69,0

71,1

75,9

78,0

Mn (D)

Kolín, Kutná
Hora
Kutná
Hora

67,0

9:11

2x
1+6
1+4

63,9

64,7

71,5

65,9

66,7

73,5

78,0

9:45

R (E)

1+5

Kutná Hora

69,0

71,1

74,6

71,0

73,1

76,6

78,0

10:55

R (E)

1+6

Kutná Hora

66,5

68,7

74,1

68,5

70,7

76,1

78,0

11:03

Lv (E)

1

Kutná Hora

64,0

65,4

72,3

66,0

67,4

74,3

78,0

11:08

R (E)

1+6

Kolín

62,0

64,3

69,2

64,0

66,3

71,2

78,0

11:22

Pn (E)

1+40

Kutná Hora

62,7

64,6

70,3

64,7

66,6

72,3

78,0

11:30

Pn (E)

1+26

Kolín

58,8

61,0

66,8

60,8

63,0

68,8

78,0

12:06

Pn (E)

1+12

Kolín

61,8

62,7

68,7

63,8

64,7

70,7

78,0

12:14

Pn (E)

1+40

Kutná Hora

64,9

67,0

73,3

66,9

69,0

75,3

78,0

12:25

Pn (E)

1+11

Kutná Hora

64,9

66,9

71,5

66,9

68,9

73,5

78,0

12:55

R (E)

1+6

Kutná Hora

67,5

69,4

74,8

69,5

71,4

76,8

78,0

13:08

Pn (E)

1+18

Kolín

60,6

63,0

69,0

62,6

65,0

71,0

78,0

13:12

Pn (E)

1+11

Kolín

60,0

61,2

66,8

62,0

63,2

68,8

78,0

13:20

R (E)

1+7

Kolín

61,5

64,0

69,9

63,5

66,0

71,9

78,0

13:48

Os (D)

2

Kutná Hora

55,2

57,0

59,7

57,2

59,0

61,7

78,0

14:07

Os (D)

2

Kutná Hora

58,8

60,7

67,0

60,8

62,7

69,0

78,0

14:10

Lv (E)

1

Kutná Hora

62,5

63,8

70,3

64,5

65,8

72,3

78,0

14:41

Pn (E)

1+23

Kutná Hora

63,5

65,5

71,4

65,5

67,5

73,4

78,0

14:55

R (E)

1+6

Kutná Hora

66,7

68,5

74,4

68,7

70,5

76,4

78,0

14:58

Mn (D)

1+14

Kolín

59,4

60,4

65,8

61,4

62,4

67,8

78,0

15:09

R (E)

1+6

Kolín

62,1

64,7

68,3

64,1

66,7

70,3

78,0

15:51

Os (D)

2

Kutná Hora

57,0

59,9

63,2

59,0

61,9

65,2

78,0

15:58

R (E)

1+6

Kutná Hora

66,9

68,6

74,2

68,9

70,6

76,2

78,0

16:21

R (E)

1+5

Kutná Hora

69,4

70,1

76,0

71,4

72,1

78,0

78,0

16:57

R (E)

1+7

Kutná Hora

67,7

69,8

74,4

69,7

71,8

76,4

78,0

17:11

R (E)

1+6

Kolín

61,4

64,0

68,2

63,4

66,0

70,2

78,0

48,2

43,8

43,3

-

-

-

-

hladiny zrychlení vibrací pozadí
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Tab. 5: Detail průjezdu vlaku Os (D) ve 22:24 v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Hladiny zrychlení vibrací v dB pro jednotlivá frekvenční pásma Hz

Osy
1

1,3

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

Lef
Lim it [dB]
[dB]

26,9 27,5 34,5 32,3 35,6 37,3 36,5 37,4 37,7 38,7 39,6 40,4 43,6 49,8 46,8 45,2 44,4 46,3 47,4

48,9

58,6

78,0

Y

24,5 28,7 32,1 34,3 33,8 31,7 32,6 34,0 34,3 37,0 43,1 46,4 47,2 50,9 53,1 51,0 50,0 50,4 49,1

48,1

61,8

78,0

Z

24,4 26,6 28,4 30,4 32,3 32,0 35,7 34,9 31,6 32,2 39,0 46,6 55,0 61,3 57,8 57,8 56,9 56,0 49,3

46,7

68,0

78,0

X

Obr. 11: Graf vážených hladin zrychlení v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Tab. 6: Detail průjezdu vlaku Pn (E) v 12:14 v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Hladiny zrychlení vibrací v dB pro jednotlivá frekvenční pásma Hz

Osy
1

1,3

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

Lef
Lim it [dB]
[dB]

X

24,6 26,8 32,3 33,4 35,3 36,2 37,3 38,0 43,5 46,7 51,8 53,7 53,6 57,2 55,6 54,4 52,6 52,2 57,6

55,4

67,0

78,0

Y

23,1 28,9 29,6 32,0 31,5 33,8 35,1 38,2 46,2 53,3 54,9 53,8 53,2 57,7 60,1 60,1 55,4 54,9 56,0

55,7

69,1

78,0

Z

23,5 27,1 29,1 29,7 31,3 33,3 32,6 32,9 34,9 43,7 55,2 57,5 59,9 66,1 65,6 66,9 64,6 64,4 60,7

54,1

75,3

78,0

Obr. 12: Graf vážených hladin zrychlení v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
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Tab. 7: Detail průjezdu vlaku R (E) v 16:21 v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech
Hladiny zrychlení vibrací v dB pro jednotlivá frekvenční pásma Hz

Osy
1

1,3

1,6

2

2,5

3,2

4

5

6,3

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

Lef
Lim it [dB]
[dB]

25,7 28,8 31,0 35,5 34,1 33,8 37,5 36,7 44,1 50,1 53,8 59,3 57,2 64,4 61,1 54,1 54,9 56,5 61,2

58,3

71,4

78,0

Y

25,8 25,4 33,1 30,8 32,0 33,9 35,1 37,4 49,5 58,9 57,8 60,8 58,1 61,0 61,6 58,4 57,9 57,9 61,7

58,7

72,1

78,0

Z

24,5 28,2 29,5 29,6 31,9 33,0 31,7 31,9 33,8 45,6 51,9 62,1 62,4 71,0 69,4 65,0 66,1 66,3 65,1

57,2

78,0

78,0

X

Obr. 13: Graf vážených hladin zrychlení v 1/3 oktávových frekvenčních pásmech

Nejistota měření
Dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací
v chráněných vnitřních prostorech staveb je stanovena rozšířená nejistota měření vibrací
přenášených na člověka menší nebo rovna 2,0 dB.
Rozhodovací kritérium
•
•
•

Lef – u > Llim … limit je prokazatelně překročen
Lef + u < Llim … limit je prokazatelně splněn
Lef – u ≤ Llim ≤ Lef + u … nelze učinit jednoznačný závěr

konec strany
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6. Závěr
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 §18 je dán hygienický limit vibrací za dobu jejich působení
v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací
Law,T = 75 dB a korekcí podle přílohy č. 5 pro obytné místnosti. Pro denní dobu je korekce + 6 dB a
pro noc + 3 dB.
Lze předpokládat, že průjezd vlakových souprav se projevuje stejně v denní i noční době a
stejně tak, že naměřené soupravy mohou jet jak v noční tak i v denní době. Proto jsou naměřené
hodnoty porovnávány s hygienickým limitem platným pro noční dobu (78 dB).
Měřicí místo M1 – Starý Kolín 108, Starý Kolín
Hygienický limit je prokazatelně splněn téměř u všech zaznamenaných vlakových souprav.
U některých souprav (R v 10:54, 11:08 a 12:57 a Pn v 13:25) je výsledná hladina zrychlení včetně
přičtené nejistoty na hraně hygienického limitu.
Měřicí místo M2 – Hlízov 94, Hlízov
Hygienický limit je prokazatelně splněn téměř u všech zaznamenaných vlakových souprav.
Jedinou výjimkou je vlaková souprava R (E) v 16:21. U té nelze učinit jednoznačný závěr, neboť
hladina zrychlení včetně přičtené nejistoty je na hraně hygienického limitu.

Hygienický limit je stanoven podle §18 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a přílohy č. 5 tohoto
nařízení a u měřicího místa M1 je prokazatelně splněn u většiny zaznamenaných vlakových
souprav. U několika vlakových souprav nelze učinit jednoznačný závěr. U měřicího místa M2 je
prokazatelně splněn u všech zaznamenaných vlakových souprav, pouze u jedné soupravy je
výsledná hodnota hladina zrychlení včetně přičtené nejistoty na hraně hygienického limitu
Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

7. Poznámky a vysvětlivky
Označení druhů vlaků:
Os
R
Ex
Mn
Pn
Lv
Služ
(D)/(E)

osobní vlak
rychlík
expres
manipulační náklad
pravidelný náklad
lokomotivní vlak
Služební vlak
dieselový/elektrický pohon

konec protokolu

Příloha 5
Rozptylová studie

Doplňující údaje:

0

02/2021

1. vydání

Rev.

Datum

Popis

Mgr. Bc. Polášek

Mgr. Bc. Polášek

Mgr. Gabriel

Mgr. Gabriel

v.r.

v.r.

v.r.

v.r.

Vypracoval

Kreslil/psal

Kontroloval

Schválil

Objednatel:

Souprava:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel:
ECOLOGICAL CONSULTING a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166
e-mail: ecological@ecological.cz
Projekt:

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
KÚ: Středočeského kraje

ORP: Kutná Hora, Kolín

Obsah:

Číslo
projektu:

310/20077

VP (HIP):

Mgr. Bc. Polášek

Stupeň:

DÚR

Datum:

02/2021

Archiv:
Formát:
Měřítko:

ROZPTYLOVÁ STUDIE

Část:

Příloha:

-

-

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Rozptylová studie

Objednatel: METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7 - Holešovice
Zpracovatel: Mgr. Bc. Rudolf Polášek
- autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
o ochraně ovzduší (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j.: MZP/2020/780/941
ze dne 28.5.2020)

Ecological Consulting a.s.,
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166
e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

Únor 2021

Mgr. Bc. Rudolf Polášek

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:
1 x digitální verze:

METROPROJEKT Praha a.s.

1 x digitální verze:

Ecological Consulting a.s.

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

2

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Rozptylová studie

OBSAH
1.

ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE ..................................................................................... 4

2.

POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU.................................................................................... 6

3. VSTUPNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 10
3.1.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU ........................................................................................................10

3.2.

ÚDAJE O ZDROJÍCH .......................................................................................................11

3.3.

METEOROLOGICKÉ PODKLADY .......................................................................................16

3.4.

POPIS REFERENČNÍCH BODŮ .........................................................................................18

3.5.

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY A PŘÍSLUŠNÉ IMISNÍ LIMITY ..............................................................19

4.

HODNOCENÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ ................................ 20

5.

VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE ............................................................................. 21

6.

NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ ....................................................................... 23

7.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ .......................................................................................... 24

8.

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ .............................................................................. 29

PŘÍLOHY............................................................................................................................... 30

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

3

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Rozptylová studie

1. Zadání rozptylové studie
Rozptylová studie hodnotící vliv záměru „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) –
Kolín (mimo)“ na ovzduší byla vypracována v listopadu roku 2020 a aktualizována v únoru
2021 jako podklad pro dokumentaci k územnímu řízení. Studie vychází z podkladových
materiálů odpovídajících danému stupni rozpracovanosti. Studie slouží pro posouzení
možných vlivů realizace záměru na životní prostředí (ovzduší), s čímž úzce souvisí zdraví
obyvatel.
V souladu s metodikou SYMOS ´97 studie modeluje přírůstek imisní zátěže vyvolaný realizací
záměru.
Rozptylová studie byla vypracována v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (v aktuálním znění) a vyhláškou č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší.
Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky SYMOS ´97 (Bubník et al. 1998), aktualizace
2013. Výpočet imisní situace byl proveden pomocí programu SYMOS ´97 verze 2013 (verze
7.0.5942.21245) vyvinutém společností IDEA-ENVI s.r.o. dle výše uvedené metodiky. Pro
výpočet emisí z liniových zdrojů byl použit software MEFA 13 (verze 1.0.7), mapové výstupy
byly zpracovány programem ESRI ArcGIS (ArcMap 10.2.1.).
Cílem studie je posouzení imisní zátěže související s provozem recyklační linky na štěrk.
Rozptylová studie zahrnuje výpočet příspěvku k imisní situaci vyvolaném realizací stavebního
záměru těchto znečišťujících látek: PM10, PM2,5, NO2, benzen, benzo(a)pyren. Výpočtovým
rokem je rok 2024, kdy se uvažuje s recyklací štěrkového lože. Výpočtový rok 2024
reprezentuje jednu stavební sezónu, ve které je uvažováno největší zatížení lokality z hlediska
kvality ovzduší.
Stručný popis stavebního záměru:
Hlavní náplní stavby je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora hl. n. (mimo) – Kolín (mimo),
při které dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na hodnotu 160 km/h s využitím stávající stopy
trati a instalaci nového traťového zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukce traťového úseku
bude doplněna o výstavbu propojení úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín a zhlaví směr Záboří nad
Labem v žst. Kolín, tzv. Hlízovská spojka. Jedná se o novostavbu jednokolejné trati s nejvyšší
traťovou rychlostí 130 km/h. V návrhovém stavu bude přejezd P3728 zrušen a na-hrazen
objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením trati. Ostatní ponechané přejezdy budou
nově zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Dále je uvažováno
Ecological Consulting a.s.
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zřízení nového mostu pod tratí přibližně v km 294,450, kde by rovněž měla vzniknout nová
cesta. Na zastávce Hlízov budou nově zřízeny přístřešky a informační systém. Celkový rozsah
výstavby je na obr. 1, situace tzv. Hlízovské spojky na obr. 2.
V rámci stavby je uvažováno s recyklací materiálu ze štěrkového lože. Recyklační základna je
předběžně uvažována na pozemku parc. č. 3031/7 k.ú. Kolín (vlastnické právo České dráhy,
a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, způsob využití jiná
plocha, druh pozemku ostatní plocha), výměra parcely cca 4700 m2. Nicméně pro provoz
recyklační základny a ukládání materiálu se uvažuje s plochou cca 2400 m2. Vzdálenost
recyklační základny od nejbližší obytné zástavby bude cca 370 metrů. Nejbližší obytná
zástavba se nachází SV od recyklační základny.
Bližší popis technického řešení je uveden v samostatných částech projektové dokumentace.

Obr. 1: Rozsah a umístění záměru

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz
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Obr. 2: Situace navržené Hlízovské spojky

2. Použitá metodika výpočtu
Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky SYMOS ´97 (Bubník et al. 1998 - aktualizace
2013).
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:


výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a
plošných zdrojů



výpočet znečištění od většího počtu zdrojů



stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů



brát v úvahu statistické rozložení směrů a rychlosti větru vztažené k třídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského



odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém
terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
Ecological Consulting a.s.
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maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek,
které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší



maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez
ohledu na třídu stability a rychlost větru



maximální možné 8hodinové a 24hodinové hodnoty imisních koncentrací znečišťujících
látek



roční průměrné imisní koncentrace



dobu trvání imisních koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např.
imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:


stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů



stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km
od zdrojů



stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí



vypočítat spad prachu



vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladicími věžemi

K výpočtu znečištění ovzduší dle metodiky SYMOS ´97 je třeba znalosti následujících
vstupních údajů:
1. údaje o zdrojích
Údaje se týkají bodových, liniových a plošných zdrojů. Pro bodové zdroje (tepelné zdroje atd.)
je nutné zadat informace o poloze, nadmořské výšce, výšce koruny komína nad terénem, u
spalovacích procesů množství spáleného paliva, u technologií roční provozní dobu, dále
objem spalin, množství znečišťující látky odcházející komínem, teplotu spalin nebo vzdušiny
v koruně komína, vnitřní průměr komína atp.
Za liniové zdroje se považují téměř výhradně komunikace s automobilovým provozem. Liniové
zdroje je třeba rozdělit na dostatečný počet délkových elementů a výsledné znečištění se
vypočítá jako součet příspěvků od všech elementů. Stejně tak plošné zdroje znečištění je
třeba rozdělit na dostatečný počet čtvercových elementů plochy.
2. meteorologické a klimatické údaje
Nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem je větrná růžice rozlišená dle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry. Rychlost větru (zjišťovaná ve výšce 10 m nad zemí) je v metodice
popisována pomocí tří tříd rychlosti (Tab. 1).

Ecological Consulting a.s.
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Tab. 1: Definice tříd rychlosti větru
třída rychlosti větru
1. slabý vítr
2. mírný vítr
3. silný vítr

rozmezí rychlosti [m.s-1]
0 – 2,5
2,5 – 7,5
nad 7,5

třídní rychlost [m.s-1]
1,7
5,0
11,0

Teplotní stabilita atmosféry v metodice je popsána dle stabilitní klasifikace Bubníka –
Koldovského a obsahuje pět tříd stability ovzduší:
I.

superstabilní – silné inverze, velmi špatné rozptylové podmínky

II. stabilní – běžné inverze, špatné rozptylové podmínky
III. izotermní – slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient, často se
vyskytující mírně zhoršené podmínky
IV. normální – indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
V. konvektivní – labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek
Tab. 2: Třídy stability a výskyt tříd rychlosti větru
Třída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd rychlosti větru
[m/s]

I.

Silné inverze, velmi špatný rozptyl

1.7

II.

Inverze, špatný rozptyl

1.7

5

III.

Slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty
Mírně zhoršené rozptylové podmínky

1.7

5

11

IV.

Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1.7

5

11

V.

Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1.7

5

3. údaje o topografickém rozložení referenčních bodů (informace o výšce a rozmístění
budov v zájmovém území)
Pro každý referenční bod je nutné znát jeho polohu, nadmořskou výšku terénu v místě
referenčního bodu (případně výšku ref. bodu nad terénem). Hodnoty vypočtených koncentrací
v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem.
Výpočty se provádějí v pravidelné síti referenčních bodů. Přesnost výpočtu profilu terénu mezi
zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních bodů v síti.
4. údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Vypočtené koncentrace znečišťujících látek v referenčních bodech je možné porovnat s jejich
limitními hodnotami. Limitní hodnoty jsou určeny pomocí imisních limitů nebo nejvyšších
přípustných koncentrací.
Do výpočtu je dále zahrnuta depozice a transformace znečišťujících látek, jelikož se látky
v atmosféře podrobují nejrůznějším procesům, pomocí nichž jsou z atmosféry odstraňovány.
Ecological Consulting a.s.
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Jedná se buď o chemické, nebo fyzikální procesy. Ty se dále dělí dle způsobu, jakým jsou
příměsi odstraňovány na mokrou a suchou depozici. V případě suché depozice se jedná o
zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, v případě mokré depozice
mluvíme o vymývání látek padajícími srážkami.
Ve výpočtu je dále zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách,
jelikož v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže
dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze,
které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa
na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Ecological Consulting a.s.
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3. Vstupní údaje
3.1. Umístění záměru
Posuzovaným záměrem je provoz recyklační linky v rámci stavby „Rekonstrukce traťového
úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“. Je uvažováno s umístěním recyklační základny
v bezprostřední blízkosti železniční trati (k.ú. Kolín, parc. č. 3031/7) nadmořská výška lokality
je cca 200 m n. m. Lokalita se nachází v jihovýchodním výběžku Středolabské tabule,
geomorfologického podcelku Čáslavské kotliny (Demek 2006).
Z hlediska makroklimatických poměrů leží území celé ČR v severním mírném podnebném
pásu. Dochází zde ke střetu vlivů Atlantského oceánu a eurasijského kontinentu. V celém
regionu převládá po většinu roku Z – SZ proudění, které přináší na území vlhčí vzduchové
hmoty.
Klimaticky patří zájmová lokalita do teplé oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým
a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky (Quitt 1971). Bližší charakteristiky teplé oblasti T2 udává tabulka 3.
Tab. 3: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 (Quitt 1971)
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Ecological Consulting a.s.
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160 – 170
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30 – 40
-2 – -3
18 – 19
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90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50
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Obr. 3: Plocha zařízení staveniště s recyklační základnou v blízkosti rozvodny Borovinka
(předmětná plocha je znázorněna červenou šrafou)

3.2. Údaje o zdrojích
Plošné zdroje
Plošný zdroj znečištění ovzduší představuje mobilní drtící zařízení s recyklační linkou (třídič a
drtič). Uvažovaný výkon recyklační linky je 100 t/h. Při provozu bude využíváno skrápěcí
zařízení (mlžící skrápěcí systém), kterým bude prašnost částečně eliminována.
Jako další plošný zdroj jsou určeny plochy pro dočasné skladování materiálu určeného
k recyklaci a po recyklaci (plocha cca 4 704 m2).
Stavba bude probíhat ve dvou stavebních sezónách v letech 2024 – 2025, přičemž provoz
recyklační linky se uvažuje v obou stavebních sezónách, tedy v letech 2024 a 2025. Jako
modelový rok pro výpočet byl stanoven rok 2024, kdy se v rámci modelového výpočtu uvažuje
se zpracováním více než poloviny materiálu určeného k recyklaci (14 500t z celkové množství
cca 26 500t). Výpočtový model bude tedy představovat největší zátěž z provozu recyklační
linky vztaženou k jednomu roku, respektive k jedné stavební sezóně.
Celkové předpokládané množství materiálu (štěrku) určeného k recyklaci je přibližně
14 722 m3, tj. 26 500 t (při převodním koeficientu 1 800kg na m3).
Ecological Consulting a.s.
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ZS s recyklační stanicí v lokalitě Kolín (v blízkosti rozvodny Borovinka):
Provoz linky denně [hod]:

8

Předpokládaný denní výkon celé sestavy [t]:

800

Celkové množství drceného materiálu za rok [m3]:
Celkové množství drceného materiálu za rok [t]:
Předpokládaný počet dní na recyklaci (za rok):

8 055
14 500
18 (= 144 h)

Plošný zdroj (plocha recyklační linky a plocha pro skladování) byl v souladu s metodikou
Symos 97 rozdělen na segmenty jednotného rozměru (čtverce). V tomto případě je rozměr
segmentu roven 4 m pro plošný zdroj recyklačního zařízení a 20 m pro skladovací plochy.
Celkový počet segmentů je 7 (jeden pro každý jednotlivý proces recyklace + 4 čtverců pro
skladovací plochy=1600 m2).
Rozdělení plošných zdrojů (čtverců) představující jednotlivé technologické procesy při
recyklaci (drcení, třídění, přesypy, skladování materiálu) je uvedeno na následujících
obrázcích.

Obr. 4: Schematický zákres rozdělení a umístění plošných zdrojů znečištění

Provoz recyklační linky se nepředpokládá nepřetržitě, ale v závislosti na realizaci stavby ve
stavebních etapách. Doba provozu linky použitá pro výpočty rozptylové studie vychází
z hodnot výkonu drtícího zařízení (průměrně 100 t/hod) a celkového množství recyklovaného
Ecological Consulting a.s.
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materiálu. Doba provozu byla tedy dle výše uvedeného stanovena na 144 h/rok. Pro výpočet
rozptylové studie je uvažováno, že materiál určený k recyklaci bude na ploše recyklační
základny skladován po dobu šesti měsíců (4 320 hodin), přičemž maximálně bude na ploše
recyklační základny v lokalitě Kolín deponováno cca 7 000 t.
Emise (koncentrace znečišťujících látek), které budou vznikat provozem jednotlivých částí
plošných zdrojů znečištění ovzduší z recyklace, byly spočteny dle metodiky Symos 97 na
základě emisních faktorů pro recyklační linky stavebních hmot. Emisní faktory byly převzaty ze
Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b
vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (uvedené ve věstníku MŽP
č. 8/2013). Emisní faktor pro skladování materiálu není ve Sdělení uveden, pro tento faktor
byla použita hodnota emisního faktoru TZL při výrobě kameniva (skladování v deponiích)
uvedená ve studii Skácel, F. - Tekáč, V.: Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných
plošných zdrojů a technologií a technologií‚ které emise TZL na plošných zdrojích snižují
(2008). Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot jsou uvedeny v tabulce 4.
Tab. 4: Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot
Technologický proces
(za použití skrápěcího
zařízení)

Ef TZL v g/t
zpracovávaného
materiálu

drcení

34

třídění

13

přesypy

10

skladování

1,7

Pozn. V případě využití technologie ke zkrápění materiálu vstupujícího do recyklační linky je
nutno emisní faktor uvedený v tabulce vynásobit koeficientem k = 0,3 (Sdělení odboru ochrany
MŽP uvedené v listopadovém věstníku z roku 2019). To znamená, že celkový výsledek
vypočtených emisí bude totožný a nebude záležet na tom, zda výše uvedené emisní faktory
vynásobíme koeficientem k = 0,3, nebo je ponížíme o 70 % viz text níže. Proto jsme níže ve
výpočtech (viz tabulka 5 – postup výpočtu) použili ponížení o 70 %, což odpovídá případu, že
bychom výše uvedené emisní faktory vynásobili koeficientem k = 0,3.
Emise z provozu recyklační základny byly vypočteny na základě emisních faktorů, množství
recyklovaného materiálu a počtu provozních hodin recyklační linky, resp. počtu hodin
skladování materiálu za rok. Tyto vypočtené emise byly dále v souladu s Metodikou pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti (TAČR 2015) poníženy o 70 %, což

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

13

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Rozptylová studie

odpovídá účinnosti skrápění při manipulaci se sypkým materiálem. Podrobněji je účinnost
navržených opatření popsána v závěrečném vyhodnocení (viz kapitola 7).
Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL (tuhých znečišťujících látek) byl v rozptylové
studii uvažován 51% (PM10), resp. 15% (PM2,5), a to (dle Metodického pokynu MŽP, odboru
ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií, přílohy č. 2, uvedené ve Věstníku MŽP č.
8/2013).
Každému segmentu byl přidělen příslušný podíl z celkové emise plošného zdroje (g.s-1).
Emise pro jeden plošný segment jsou uvedeny níže.
Tab. 5: Množství znečišťujících látek z jednoho segmentu plošného zdroje (Recyklační stanice
Kolín v blízkosti rozvodny Borovinka)
Množství znečišťujících

Recyklace

Recyklace

Recyklace

Skladování

látek [g/s]

drcení

třídění

přesypy

materiálu

PM10

0,145

0,055

0,042

0,000117

PM2,5

0,043

0,016

0,012

0,0000344

Postup výpočtu:
Proces drcení PM10: 34 * 14 500 / 144 h / 3 600 = 0,951 g/s TZL * 0,51 = 0,485 – 70% = 0,145
Analogicky jsou vypočteny ostatní hodnoty.

Celkové množství emisí z provozu recyklační stanice (za modelový rok):
-

PM10 – 133 kg

-

PM2,5 – 39 kg

Liniové zdroje
Vzhledem ke skutečnosti, že se uvažuje s dopravou materiálu k recyklační základně po
železnici, je mezi liniový zdroj pro potřeby rozptylové studie započítán pouze pohyb bagru,
respektive nakladače pohybující se po ploše zařízení staveniště. Pro pohyb bagru/nakladače
po ploše staveniště, kde je umístěna recyklační základna bylo uvažováno s plynulostí provozu
10 a rychlostí 5 km/h.
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Obr. 5: Vymezení liniového zdroje, tzn. pohyb bagru/nakladače po ZS (červený polygon
znázorňuje plochu zařízení staveniště s recyklační stanicí, oranžová linie představuje pohyb
bagru/nakladače)

Pro výpočet emisí z pohybu bagru/nakladače (pro PM10, PM2,5, NO2, benzen, benzo(a)pyren)
byl použit software MEFA 13 (verze 1.0.7), který však umožňuje výpočet pouze pro osobní a
nákladní automobily a autobusy. Proto byly emise bagru/nakladače stanoveny jako emise
těžkých nákladních automobilů s tím, že bylo uvažováno se stoprocentním zastoupení emisní
třídy EURO 2, plynulostí dopravy 10 a rychlosti max. 5 km/h. V emisích tuhých znečišťujících
látek (PM10 a PM2,5) a benzo(a)pyrenu jsou kromě primárních emisí ze spalování pohonných
hmot zahrnuty také emise vznikající resuspenzí prachu z povrchu vozovky (v případě
benzo(a)pyrenu jeho obsah v resuspendovaném prachu – tzv. sekundární prašnost). Výpočet
emisí byl stanoven pro rok 2024.
Výsledkem výpočtu programu MEFA je množství emise látky z úseku linie (v tomto případě se
délka úseku rovná 50 m) v g.s-1. Pro výpočet v modelu Symos 97 je třeba tuto charakteristiku
přepočítat na množství emise z 1 m linie – tedy g.s-1.m-1. Tab. 6 uvádí vypočtené emise
jednotlivých uvažovaných druhů znečišťujících látek z liniových zdrojů.
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Tab. 6: Emise znečišťujících látek z pohybu bagru/nakladače (liniový zdroj)
Znečišťující látka

množství emise [g.s-1.m-1]

PM10

0,0000011332

PM2,5

0,0000003308

NO2

0,0000001058

benzen

0,0000000030

benzo(a)pyren

0,0000161326 µg.s-1.m-1

Plocha staveniště
(pohyb bagru/nakladače)

Bodové zdroje
S bodovými zdroji není při realizaci záměru uvažováno.

3.3. Meteorologické podklady
Pro výpočet příspěvku k imisní situaci vyvolaného realizací stavebního záměru byl využit
odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Kolín, kterou zpracoval Český
hydrometeorologický ústav v r. 2020 (období výpočtu 2010 – 2019). V tabulce 7 jsou uvedeny
hodnoty celkové větrné růžice, obr. 6 znázorňuje větrnou růžici členěnou dle tříd stability, na
obr. 7 je uvedena rychlostní růžice.
Z hodnot odborného odhadu celkové větrné růžice pro lokalitu Kolín (ČHMÚ 2020) je zřejmé,
že v hodnoceném území převládají zejména dva směry proudění větru, jihozápadní a západní
proudění, a to ve více než 18 % případů pro oba směry. Dále lze z hodnot celkové větrné
růžice vyčíst, že dle rozdělení tříd rychlosti větru převládá v dané lokalitě slabý vítr (rozmezí
rychlosti 0 – 2,5 m/s), jehož výskyt se předpokládá cca v 65 % případů. S nižší intenzitou cca
33 % se v hodnocené lokalitě vyskytuje tzv. mírný vítr (rozmezí rychlosti 2,5 – 7,5 m/s). Pokud
bychom chtěli vyhodnotit lokalitu záměru dle teplotního zvrstvení atmosféry na základě
stabilitní klasifikace Bubníka – Koldovského a jejich pěti tříd stability ovzduší, zjistili bychom,
že pro hodnocenou lokalitu je nejtypičtější tzv. V. třída stability konvektivní. Pro tuto třídu
stability jsou charakteristické rozptylové podmínky vyznačující se labilním teplotním
zvrstvením a rychlým rozptylem znečišťujících látek. Pravděpodobnost výskytu této V. třídy
stability v hodnoceném území je přibližně 51 %, což má významný vliv na celkové množství
znečišťujících látek, zejména TZL (PM10 a PM2,5), které jsou ve skutečnosti produkované při
provozu recyklační stanice, viz tab. 10.
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Tab. 7: Hodnoty odborného odhadu celkové větrné růžice pro lokalitu Kolín [%] (zdroj: ČHMÚ
2020)

Obr. 6: Stabilitně členěná větrná růžice pro lokalitu Kolín (zdroj: ČHMÚ 2020)

Obr. 7: Rychlostní růžice pro lokalitu Kolín (zdroj: ČHMÚ 2020)
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3.4. Popis referenčních bodů
V rámci zpracování rozptylové studie byla pro lokalitu umístění recyklační stanice vytvořena
pravidelná síť referenčních bodů (o rozměru 1350 x 2200 m). Vzdálenost jednotlivých
referenčních bodů byla pro účely rozptylové studie stanovena na 20 m. Celkový počet
referenčních bodů v pravidelné síti je 7 684. Pro zobrazení byl použit souřadný systém SJTSK.
Dále byly stanoveny čtyři referenční body v místě vybrané (nejbližší) dotčené obytné zástavby:
o bod č. 1 – objekt k bydlení, k.ú. Starý Kolín, parc. č. st. 197, č.p. 108, Starý Kolín
(1050 m) – JV od recyklační základy
o bod č. 2 – rodinný dům, k.ú. Kolín, parc. č. st. 464, č.p. 178, Kolín (370 m) – SV od
recyklační základny
o bod č. 3 – rodinný dům, k.ú. Kolín, parc. č. st. 4184, č.p. 85, Kolín (1100 m) – Z od
recyklační základny
o bod č. 4 – rodinný dům, k.ú. Kolín, parc. č. st. 5874, č.p. 93, Kolín (1290 m) – Z od
recyklační základny
Výpočet byl prováděn u každého referenčního bodu pro výšku 1,5 m nad povrchem terénu
(výška vstupu znečišťujících látek do dýchacích cest).

Obr. 8: Rozložení referenčních bodů v okolí stavebního záměru použitých pro modelování
v programu Symos ´97
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Pozn. Za obytnou zástavbu jsou pro potřeby rozptylové studie považovány pouze objekty
klasifikované jako rodinné domy a objekty k bydlení, tedy objekty určené k trvalému bydlení
s číslem popisným. Stavební záměr je situovaný v blízkosti rozsáhlé vodní plochy Sandberk,
která nabízí vhodnou lokalitu pro rekreaci a vodní sporty. Z tohoto důvodu se v zájmové
lokalitě nachází řada rekreačních objektů, avšak s těmito objekty není v rámci této studie
počítáno, jelikož nenaplňují funkci objektů určených k trvalému bydlení. Z tohoto důvodu
nejsou tyto rekreační objekty považovány za místa obytné zástavby.

3.5. Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Pro vyhodnocení výsledků rozptylové studie byly použity imisní limity uvedené v příloze č. 1
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tab. 8 uvádí imisní limity pro znečišťující látky
posuzované rozptylovou studií – tedy: PM10, PM2,5, NO2, benzen a benzo(a)pyren.
Tab. 8: Imisní limity uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro
sledované znečišťující látky (NO2, PM10, PM2,5, benzen, benzo(a)pyren)
Ochrana zdraví lidí
aritmetický průměr [µg.m-3]

Znečišťující látka

Maximální počet
překročení

roční

denní

hodinový

suspendované částice (PM10)

40

50

-

35

suspendované částice (PM2,5)

20

-

-

-

oxid dusičitý (NO2)

40

-

200

18

benzen

5

-

-

-

benzo(a)pyren

0,001

-

-

-
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4. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě
Pro určení stávající úrovně znečištění ovzduší byla v souladu se zákonem o ochraně ovzduší
použita data pětiletých klouzavých průměrů koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, které
jsou konstruovány pro čtverce 1 x 1 km v souřadném systému S-JTSK (zdroj: ČHMÚ,
www.chmi.cz). Stávající imisní pozadí v letech 2015 – 2019 je dle těchto map následující:
PM10 (průměrná roční koncentrace) = 21,3 – 21,9 g/m3
PM10 (36. nejvyšší koncentrace) = 37,7 – 38,6 g/m3
PM2,5 (průměrná roční koncentrace) = 16,1 – 16,4 g/m3
NO2 (průměrná roční koncentrace) = 11,1 – 14,5 g/m3
benzen (průměrná roční koncentrace) = 0,9 – 1 g/m3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace) = 0,9 – 1 ng/m3
Doplňkovou

informací

pro

určení

stávající

imisní

zátěže

jsou

data

z nejbližší

a

nejreprezentativnější stanice imisního monitoringu, a to (Nymburk) Rožďálovice-Ruská
(SROR). Dle měření na této stanici byla zvolena hodnota imisního pozadí hodinové
koncentrace NO2 (průměr 19. nejvyšší naměřené hodnoty z let 2016 - 2018).
Z uvedených hodnot čtverců imisního pozadí a výsledků z měřící stanice (Nymburk)
Rožďálovice-Ruská je patrné, že v oblasti jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Imisní pozadí
Imisní pozadí vychází z map pětiletých průměrných koncentrací (viz výše). V případě
znečišťujících látek, které nejsou v mapách pětiletých průměrů uvedeny (průměrná hodinová
koncentrace NO2), byly použity výsledky (průměr z let 2016 a 2018) měřících stanic AIM
v okolí stavebního záměru. Nejbližší pozaďovou stanicí, která měří koncentrace NO2, je
stanice (Nymburk) Rožďálovice-Ruská (vzdálená cca 32 km).
Imisní pozadí tak bylo stanoveno následovně:
PM10 (průměrná roční koncentrace) = 21,9 g/m3
PM10 (průměrná denní koncentrace) = 38,6 g/m3
PM2,5 (průměrná roční koncentrace) = 16,4 g/m3
NO2 (průměrná roční koncentrace) = 14,5 g/m3
NO2 (maximální hodinová koncentrace) = 40,1 g/m3
benzen (průměrná roční koncentrace) = 1 g/m3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace) = 1 ng/m3
Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

20

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“
Rozptylová studie

5. Výsledky rozptylové studie
Výpočet byl proveden v programu Symos ´97 pro pravidelnou síť 7 684 referenčních bodů a
čtyři referenční body umístěné v místě nejbližší obytné zástavby. Výpočtem byly získány
pouze přírůstky koncentrací daných látek ke stávající imisní situaci vyvolané realizací
stavebního záměru, resp. provozem recyklační linky.
V rámci

rozptylové

studie

byly

modelovány

následující

znečišťující

látky

a

jejich

charakteristiky:
a. průměrná roční koncentrace PM10
b. maximální denní koncentrace PM10
c. průměrná roční koncentrace PM2,5
d. průměrná roční koncentrace NO2
e. maximální hodinová koncentrace NO2
f. průměrná roční koncentrace benzenu
g. průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu
Průměrné charakteristiky představují hodnoty, které nastanou, při provozu posuzovaných
zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů dle konkrétní větrné
růžice. Maximální charakteristiky představují nejvyšší vypočtené hodnoty (maximální hodnoty
koncentrací z jednotlivých tříd stability a rychlosti větru). Tato hodnota představuje
nejnepříznivější stav, který může v hodnocené lokalitě nastat.
Výsledky výpočtu pro jednotlivé referenční body nejsou vzhledem k velké rozsáhlosti součástí
tohoto elaborátu. Dále jsou uvedeny pouze výsledky simulace pro 4 referenční body umístěné
u nejbližší obytné zástavby (viz Tab. 9):
o bod č. 1 – objekt k bydlení, k.ú. Starý Kolín, parc. č. st. 197, č.p. 108, Starý Kolín
(1050 m)
o bod č. 2 – rodinný dům, k.ú. Kolín, parc. č. st. 464, č.p. 178, Kolín (370 m)
o bod č. 3 – rodinný dům, k.ú. Kolín, parc. č. st. 4184, č.p. 85, Kolín (1100 m)
o bod č. 4 – rodinný dům, k.ú. Kolín, parc. č. st. 5874, č.p. 93, Kolín (1290 m
Pro jednotlivé referenční body v místě nejbližší obytné zástavby byl proveden výpočet pro
výšku 1,5 m nad zemí.
Celkové výsledky výpočtu jsou znázorněny také v grafické podobě formou map přírůstku
koncentrace jednotlivých znečišťujících látek – grafická interpretace je součástí přílohy 1.
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Tab. 9: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové
body v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m
bod č. 1

bod č. 2

bod č. 3

bod č. 4

imisní

imisní

pozadí

limit

příspěvek stavebního záměru
koncentrace [µg.m-3]
PM10 (rok)

0,0167

0,2523

0,0271

0,0198

21,9

40

PM10 (den)

9,721

48,431

9,839

7,973

38,6

50

PM2,5 (rok)

0,004897

0,074029

0,007943

0,005816

16,4

20

NO2 (rok)

0,000002

0,000019

0,000003

0,000002

14,5

40

NO2 (hod.)

0,002507

0,007258

0,003390

0,002576

40,1

200

benzen (rok)

-

0,000001

-

-

1

5

0,000000252
ng/m3

0,000002833
ng/m3

0,000000477
ng/m3

0,000000336
ng/m3

1 ng/m3

1 ng/m3

benzo(a)pyren
(rok)

Pozn. Na základě výpočtů bylo zjištěno, že přírůstky benzenu (průměrná roční koncentrace),
jakožto jedné ze sledovaných znečišťujících látek, jsou měřitelné pouze ve výpočtovém bodě
č. 2. U ostatních výpočtových bodů se hodnota příspěvku rovná prakticky nule. Z tohoto
důvodu nebyla v rámci grafické interpretace výsledků (příloha 1) zpracována pro tuto
znečišťující látku mapa přírůstků.
Vzhledem k obecně výrazné zátěži tuhými znečišťujícími látkami při provozu recyklační linky
jsou níže v tabulce doplněny vypočtené hodnoty příspěvků denní koncentrace PM10 v místě
nejbližší obytné zástavby v konkrétních třídách stability atmosféry a pro jednotlivé rychlosti
větru. Z nich je možné identifikovat, za jakých rozptylových podmínek jsou koncentrace
nejvyšší a omezit tak na tuto dobu provoz zařízení.
Tab. 10: Výsledky výpočtu denní koncentrace PM10 ve výpočtových bodech v místě nejbližší
obytné zástavby v jednotlivých třídách stability a pro jednotlivé rychlosti větru
CM_MAX

CM_1_17

CM_2_17

CM_2_50

CM_3_17

CM_3_50

bod č. 1

9,72

9,72

5,99

2,04

3,63

1,23

bod č. 2

48,43

48,43

30,35

10,32

19,52

6,64

bod č. 3

9,84

9,84

5,78

1,97

3,40

1,16

bod č. 4

7,97

7,97

4,64

1,58

2,71

0,92

CM_3_110

CM_4_17

CM_4_50

CM_4_110

CM_5_17

CM_5_50

bod č. 1

0,56

2,07

0,70

0,32

0,56

0,19

bod č. 2

3,02

12,26

4,17

1,90

4,15

1,41

bod č. 3

0,53

1,89

0,64

0,29

0,50

0,17

bod č. 4

0,42

1,49

0,51

0,23

0,39

0,13
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6. Návrh kompenzačních opatření
Návrh kompenzačních opatření vychází z § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, kde je uvedeno, že pokud by provozem stacionárního zdroje označeného v příloze
č. 2 ve sloupci B došlo v oblasti jeho vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z
imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1
k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně
znečištění pro danou znečišťující látku (kompenzační opatření). Kompenzační opatření se u
stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku
neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním
předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek
vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím
právním předpisem, tedy je do 1 % imisního limitu, a to s dobou průměrování jeden kalendářní
rok (viz vyhláška č. 415/2012 Sb.).
Na základě výše uvedených skutečností není nutné navrhovat kompenzační opatření.
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7. Závěrečné hodnocení
V zájmové lokalitě nedochází k překročení imisního limitu ani u jedné sledované znečišťující
látky, limity jsou dodrženy. Pouze u průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je hodnota
imisního pozadí rovna imisnímu limitu.
Emise z provozu recyklační linky umístěné v blízkosti rozvodny Borovinka budou tvořeny
zejména emisemi tuhých znečišťujících látek (TZL) PM10 a PM2,5, které budou vznikat během
procesu recyklace (třídění a drcení materiálu) a během všech přesypů a celkové manipulace
s tímto materiálem. Kvalita ovzduší v hodnoceném území nebude výrazněji zatížena pohybem
nákladních automobilů, jelikož se uvažuje, že materiál k recyklaci bude do/ze zařízení
přepravován po železnici, čímž odpadne zátěž na kvalitu ovzduší související s vyšší intenzitou
nákladní dopravy. Nicméně jako liniový zdroj byl do výpočtů zahrnut pohyb bagru/nakladače,
který se bude pohybovat po ploše zařízení staveniště. V rámci hodnocení úrovně znečištění
došlo k zohlednění tzv. resuspenze prachových částic, která je vyvolána pohybem
bagru/nakladače po ploše zařízení staveniště.
Dále je nutné uvést, že nejbližší obytná zástavba je od recyklační stanice do značné míry
odcloněna vzrostlou vegetací (lesní porost). Vzrostlá vegetace má pozitivní vliv na eliminaci
celkového množství emisí TZL, které souvisejí s provozem recyklační stanice. Tento efekt
vegetační clony nebyl v rámci zpracování rozptylové studie zahrnut do výpočtů, proto lze
očekávat, že při provozu RS budou příspěvky TZL, a to zejména krátkodobé příspěvky PM10
v místě nejbližší obytné zástavby nižší.
Příspěvky jednotlivých znečišťujících látek uvádí tabulka 10. Jak bylo uvedeno výše, jedná se
o model rozptylu znečišťujících látek vztažený k jedné stavební sezóně (rok 2024), která
zahrnuje nejhorší možný stav dosažený během celé výstavby. Z výsledků vyplývá, že
vypočtená

maxima

imisních

příspěvků

sledovaných

znečišťujících

látek

s ročním

průměrováním v místech nejbližší obytné zástavby jsou ve většině případů pouze v řádech
tisícin až desetin mikrogramů, proto nebude docházet k překračování imisních limitů.
V případě roční koncentrace PM10 bude imisní příspěvek v místě nejbližší obytné zástavby
obdobný jako u ostatních znečišťujících látek, a to v řádech desetin µg/m3. U roční
koncentrace PM2,5 bude imisní příspěvek v místě nejbližší obytné zástavby činit cca
0,074029 µg/m3.
V případě nepříznivých klimatických podmínek může docházet v místech nejbližší obytné
zástavby (výpočtový bod č. 2) k překročení limitních hodnot u znečišťující látky PM10
s krátkodobým průměrováním (24hodinové koncentrace). Nicméně je nutné přihlédnout ke
skutečnosti, že vypočtená hodnota (48,43 µg/m3) porovnávaná s imisními limity je maximální
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dosažená vypočtená koncentrace, které je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a
povětrnostních podmínek v daném místě v okolí zdroje znečištění. Při výpočtu krátkodobých
koncentrací neřeší model Symos skutečnou klimatickou charakteristiku lokality. Jedinými
vstupními údaji o klimatických podmínkách je průměrná stabilitně členěná větrná růžice. Údaje
o proměnlivosti směru a rychlosti větru ani o stabilitě ovzduší v průběhu dne nebo kratších
časových intervalů do modelového výpočtu nevstupují. Výpočet krátkodobých koncentrací
(24hodinové koncentrace) je tedy v rámci výpočtů rozptylové studie řešen bez ohledu na
skutečnou klimatickou charakteristiku lokality. Z tohoto důvodu mohou vypočtené krátkodobé
imisní příspěvky reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalitě vůbec nemusí nastat.
Z výše uvedeného vyplývá, že vypočtené hodnoty krátkodobých koncentrací (zejména
24hodinové koncentrace PM10) jsou velmi nadsazené a v reálném provozu recyklační stanice
budou dosahované koncentrace výrazně nižší. Proto je nutné přisuzovat mnohem větší
vypovídající hodnotu vypočteným ročním charakteristikám. Jak již bylo uvedeno, maximální
vypočtené hodnoty jsou dosahovány pouze při nepříznivých rozptylových podmínkách, a to při
silných inverzích v zimním období (I. třída stability), kdy drcení (recyklace) probíhat nebude.
Vypočtené příspěvky se snižují zejména v závislosti na rychlosti větru. Nejnižší hodnoty jsou
pak vypočteny při konvektivním teplotním zvrstvení, jehož četnost je v posuzovaném území
dle větrné růžice více než 51 %. Za těchto podmínek dosahují vypočtené příspěvky
24hodinové koncentrace PM10 pouze 4,15 µg/m3 (konvektivní zvrstvení, slabé proudění větru v
rozmezí rychlosti 0 – 2,5 m/s, četnost výskytu cca 27 %) a 1,41 µg/m3 (konvektivní zvrstvení,
mírné proudění větru v rozmezí rychlosti 2,5 – 7,5 m/s, četnost výskytu více než 24 %) u
nejbližší obytné zástavby. Z toho plyne, že reálně by při provozu RS nemělo docházet
k překročení limitu u všech sledovaných výpočtových bodů (u nejbližší obytné zástavby).
Vypočtené hodnoty zahrnují opatření na snížení emisí při realizaci stavby, která je nutno
vzhledem k předpokládané vysoké zátěži ovzduší prachovými částicemi dodržet. Opatření
jsou uvedena dále v textu. Vstupní hodnoty emisí byly do výpočtu poníženy o 70 % dle
metodiky TAČR, 2015 (viz dále v textu), je tedy nezbytné dodržení těchto opatření, čímž
budou prachové emise výrazně eliminovány a s tím i negativní vliv na ovzduší, resp. zdraví
obyvatel v širším okolí recyklační základny.
Liniovým zdrojem znečištění bude pohyb bagru/nakladače po ploše recyklační základny,
avšak jeho příspěvek z hlediska imisního zatížení je zanedbatelný. V případě tuhých
znečišťujících látek je celé území zobrazené v mapových přílohách výrazně ovlivněno
zejména emisemi z provozu recyklační linky.
V souvislosti s výše uvedeným je třeba konstatovat, že podporu výstavby a provozu, či
modernizaci železničních tratí jako bezemisního způsobu dopravy je třeba z hlediska
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celkového dlouhodobého imisního zatížení území v souvislosti se stavem znečištění ovzduší
vždy vnímat jako pozitivní.
Vzhledem ke zvýšené zátěži ovzduší tuhými znečišťujícími látkami během provozu recyklační
linky doporučujeme kropení pojezdových ploch a omezení provozu zařízení na 8 hodin denně
v období vysoké prašnosti, což nastává typicky za suchého, horkého a větrného počasí.
V případě nepříznivých rozptylových podmínek (období vyšší prašnosti, typicky za suchého,
horkého a větrného počasí) doporučujeme zvážit možnost ponechání provozu zdroje na jeho
maximální denní kapacitu v ostatních částech roku s omezenou prašností např. za chladných
a deštivých dnů s dostatečnou vlhkostí, aby se omezila prašnost. V neposlední řadě je třeba,
aby byla důsledně dodržovaná následující opatření navržená ke zmírnění negativního dopadu
realizace stavebního záměru na ovzduší a zdraví obyvatel:
1. Použitá recyklační linka bude v provozu pouze při činnosti skrápěcího zařízení,
kterým bude prašnost eliminována. Skrápění materiálu bude probíhat před i
v průběhu zpracování.
2. Doba provozu recyklačního zařízení bude omezena na denní dobu (8 – 16 hod.),
mimo neděle a svátky.
3. Recyklační

linka

bude

v provozu

pouze

za

příznivých

rozptylových

a

povětrnostních podmínek.
4. Pojezdová rychlost bude v areálu recyklační stanice a na stavbě (po provizorních
komunikacích) omezena na 10 km/h.
5. Provozní doba recyklačního zařízení nepřekročí 8 hod/den a 100 tun
zpracovaného materiálu za hodinu.
6. Budou dodržována opatření pro zamezení emisí tuhých znečišťujících látek ze
stavby – viz níže.
Další opatření, která je nutno dodržet, vycházejí z dokumentu „Program zlepšování kvality
ovzduší – Zóna Střední Čechy – CZ02“ (Ministerstvo životního prostředí 2016):
Recyklační linky:
• U drtičů, kde není skrápění pevnou součástí stroje, platí: Při provozu těchto drtičů bude
omezování znečišťování ovzduší zajištěno pomocí ponorného čerpadla, přenosné nádrže na vodu
a systému hadic s tryskami. Vyústění hadic s tryskami by mělo být nasměrováno do vstupu drtící
komory, výstupu z drtící komory a na konec vynášecího dopravníku.
• Zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest, pravidelný úklid pod
dopravními pásy a zařízením.
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• Opatřeními pro skladování prašných materiálů – umísťování venkovních skládek na závětrnou
stranu/ochrannou zeď/ zabezpečení proti vzniku prašnosti skrápěním/zakrývání.
• Opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a
manipulačních ploch (skrápění v letních měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala
prašnost. Zakrytování nákladních prostoru expedujících dopravních prostředků. Při provozu recyklační
linky stavební suti je vhodné používat zařízení a mechanizmy splňující nejlepší emisní úrovně (min.
emisní úroveň EURO 4 a vyšší).
• Skrápěcí zařízení bude vždy v provozu (pokud bude výrobní zařízení využíváno v daném
čase k výrobní činnosti), s výjimkou zimního období, tj. v období, kdy vnější teplota klesne pod 3 °C,
nebo za deště. V případě, že dojde k poruše skrápěcího zařízení, bude výrobní zařízení neprodleně
odstaveno z provozu.
• Materiál bude zpracováván výhradně za mokra, tj. vlhký po celou dobu zpracování
kameniva nebo stavebního odpadu od dovozu ke zpracování až do odvozu výrobku nebo jeho
zpracování v místě. V případě třídičů bude vždy, i v případě třídění bez drcení, nutno materiál skrápět
před jeho tříděním v dostatečném předstihu,
• Jednotlivá konkrétní umístění zařízení budou v dostatečném předstihu oznámena místně
příslušné obci. Každé zahájení a ukončení provozu zdroje v dané lokalitě bude v předstihu oznámeno
ČIŽP a obci nejméně 3 pracovní dny předem.
• Výrobní zařízení a zařízení k omezování emisí TZL (skrápění, zakrytování) budou
udržována v provozuschopném stavu. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a
revize všech zařízení dle doporučení výrobce.

Doprava a manipulace se sypkými hmotami:
• plnění nákladních vozidel ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu materiálu
mimo vozidlo
• zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích
• použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)
• čištění komunikací
• čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
• skrápění a vlhčení materiálu (mimo případy, kdy hrozí zamrznutí materiálu, riziko z kluzkého
povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu na vozovce nebo nejsou dostatečné zdroje vody)

Skladování sypkého materiálu:
• zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými aditivy
• překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)
• zpevňování povrchu
• zatravňování povrchu

Dodržování navržených opatření vede k výraznému snížení imisní zátěže tuhými
znečišťujícími látkami, jak je zřejmé z dokumentu „Metodika pro stanovení opatření ke snížení
vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ (Technologická agentura České
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republiky, 2015). Zde je dokladována účinnost jednotlivých opatření ke snížení emisí
prachových částic při stavbě. Z nich je možné jako příklad uvést následující:
- zaplachtování vozidel: účinnost 10 %
- čištění komunikací (použití čistících vozidel): účinnost 86 %
- mytí vozidel: účinnost 40 – 70 %
- skrápění při manipulaci se sypkým materiálem: účinnost 70 %
- skrápění odjezdové cesty alespoň 2 x denně: účinnost 55 %
- snížení rychlosti ze 75 km/h na 50 km/h: účinnost 33 %
Celkově lze konstatovat, že realizací záměru dojde k zatížení ovzduší zejména tuhými
znečišťujícími látkami, avšak významné navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek
s ročním průměrováním se nepředpokládá. Z vypočtených hodnot vyplývá, že v reálném
provozu nebude docházet k překročení imisního limitu u nejbližší obytné zástavby. Vypočtené
maximální možné příspěvky denní koncentrace PM10 sice mohou představovat významné
ovlivnění hodnocené lokality z hlediska kvality ovzduší, avšak hodnoty předpokládaných
příspěvků denních koncentrací za nejpravděpodobnějších rozptylových podmínek (tedy
konvektivní/labilní teplotní zvrstvení se slabým prouděním větru v rozmezí rychlosti 0 – 2,5),
které mohou v posuzované lokalitě nastat a kdy bude recyklační linka v provozu, se očekávají
v rozmezí hodnot 0,39 – 4,15 µg/m3. Emise tuhých znečišťujících látek budou maximálně
omezovány dodržováním navržených opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově
omezený negativní vliv (po dobu provozu recyklační linky), můžeme konstatovat, že negativní
vliv na ovzduší, resp. zdraví obyvatel bude akceptovatelný. To potvrzují i vypočtené průměrné
roční koncentrace PM10, u kterých dojde k nárůstu u dotčené obytné zástavby o max. desetiny
mikrogramů, což nezpůsobí překročení imisních limitů, jelikož pozaďové koncentrace se
v dané lokalitě pohybují pod imisním limitem.
U dalších sledovaných znečišťujících látek dojde pouze k mírnému navýšení pozaďové
koncentrace a nedojde k překročení imisních limitů.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr je při striktním dodržování
navržených opatření v dané lokalitě možné realizovat.
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Přílohy
Příloha 1

Mapy přírůstku koncentrace jednotlivých škodlivin vyvolané realizací stavebního
záměru (ve výšce 1,5 m nad zemí)
- průměrná roční koncentrace PM10
- maximální denní koncentrace PM10
- průměrná roční koncentrace PM2,5
- průměrná roční koncentrace NO2
- maximální hodinová koncentrace NO2
- průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu

Příloha 2

Rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií
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PŘÍLOHY

Příloha 1
Mapy přírůstku koncentrace jednotlivých znečišťujících látek vyvolaného
realizací stavebního záměru (ve výšce 1,5 m nad zemí)

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ SITUACI VYVOLANÝ REALIZACÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
"Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)" - recyklační základna
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"Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)" - recyklační základna
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"Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)" - recyklační základna
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Příloha 2
Rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií

Příloha 6
Vyjádření příslušných úřadů územního plánování o souladu s ÚPD

V Praze dne:

22.2.2021

Spisová zna✁ka: SZ 012041/2021/KUSK ÚS✂/No
025181/2021/KUSK
✄. j.:
Vy☎izuje:

Mgr. Nováková/ 257 280 610

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Krajský ú☎ad St☎edo✁eského kraje, odbor územního plánování a stavebního ☎ádu (dále jen
„krajský ú☎ad“), p☎íslušný podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona ✁. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ☎ádu, v platném zn✆ní (dále jen „stavební zákon“),

obdržel dne 25.1.2021 od spol.

METROPROJEKT Praha a.s., I✄ 452 71 895, nám. I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové M✆sto,
která zastupuje spol. Správu železnic, státní organizaci, I✄: 70994234, Dlážd✆ná 1003/7, 110 00 Praha 1,
podklady k posouzení zám✆ru „Rekonstrukce tra ového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)" podle
§ 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územn✆ plánovací
dokumentací a z hlediska uplat✝ování cíl✞ a úkol✞ územního plánování.
Zám✆r „Tra✟ový úsek Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo) p☎edstavuje rekonstrukci železni✁ní
trati a výstavbu nové Hlízovské spojky s jednou železni✁ní zastávkou ve stávajícím železni✁ním koridoru
v úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo), který je sou✁ástí železni✁ní trati ✁. 680 Havlí✁k✞v Brod Kolín, ✁. 502A Kutná Hora hl. n. - Lysá nad Labem a železni✁ní trati ✁. 230 (Praha) - Kolín - Havlí✁k✞v
Brod. Celková délka ☎ešeného úseku je 8,605 km.
Zám✆r je navrhován na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory [M✆sto Kutná
Hora], Malín [M✆sto Kutná Hora], Nové Dvory u Kutné Hory [M✆stys Nové Dvory], Hlízov [Obec
Hlízov], Libenice [Obec Libenice], Starý Kolín [Obec Starý Kolín], Kolín [M✆sto Kolín].
Zám✆r se

✁lení

na „technologickou

✁ást“,

tj. zabezpe✁ovací za☎ízení, sd✆lovací za☎ízení,

silnoproudá technologie, a na „stavební ✁ást“, tj. inženýrské objekty, pozemní stavební objekty, trak✁ní
a energetická za☎ízení a ostatní stavební objekty.
Záv✆r posouzení:
zám✠r je p✡ípustný
za spln✆ní podmínky: zám✆r bude proveden v souladu s p☎edloženou projektovou dokumentací
zpracovanou v 10/2020 spol. METROPROJEKT Praha, a.s., I✄ 452 71 895, hlavní inženýr projektu
Ing. Ji☎í Úlehla, autorizovaný inženýr ✄KAIT ✁. 0008148.
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Od☞vodn✌ní
Krajský ú☎ad obdržel dne 26.8.2019 od spole✁nosti spol. METROPROJEKT Praha, a.s., podklady
k vydání závazného stanoviska k zám✆ru. K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto
podklady: plná moc k zastupování, projektová dokumentace stavby v✁etn✆ situa✁ních výkres✞, pr✞vodní
zprávy a souhrnné technické zprávy. Dokumentaci zpracovala spol. METROPROJEKT Praha, a.s.,
I✄ 452 71 895, hlavní inženýr projektu íng. Ji☎í Úlehla, autorizovaný inženýr

✄KAIT ✁.

0008148,

v 10/2020.
P☎edm✆tem zám✆ru „Tra✟ový úsek Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)“ je rekonstrukce stávající
provozované trati a výstavba nové Hlízovské spojky s jednou železni✁ní zastávkou. Sou✁ástí zám✆ru je
mj. vybudování nových technologických objekt✞, ú✁elových, p☎ístupových a obslužných komunikací,
výstavba silni✁ních podjezd✞ a nových nástupiš✟, nová kabelová trasa spole✁ná pro zabezpe✁ovací
a sd✆lovací za☎ízení. Za✁átek ☎ešeného tra✟ového úseku se nachází vl. TK v km 288,099, konec v km
296,704. Daný tra✟ový úsek je sou✁ástí celostátní dráhy za☎azené do evropského železni✁ního systému
TEN-T, jako sou✁ást globální sít✆ osobní i nákladní železni✁ní dopravy s charakterem mimokoridorové
trati.
Stavba je ☎ešena jako trvalá. Ú✁elem zám✆ru je zajišt✆ní komplexu staveb a technologických za☎ízení
s cílem zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení p☎epravní doby s využitím nového geometrického
uspo☎ádání koleje s využitím stávajícího vedení trati, rekonstrukce stavebních a technologických ✁ástí
a uvedení všech sou✁ástí infrastruktury do normového stavu, aby bylo zajišt✆no zvýšení bezpe✁nosti
a plynulosti dopravy a snížení hlukové zát✆že.
P☎ezkoumání zám✆ru:
Krajský ú☎ad jako orgán územního plánování p☎ezkoumal soulad zám✆ru s politikou územního
rozvoje, s územn✆ plánovací dokumentací a z hlediska uplat✝ování cíl✞ a úkol✞ územního plánování.
•

Politika územního rozvoje ✍R ve zn✆ní pozd✆jších aktualizací p☎edm✆tný zám✆r ne☎eší.

•

Zásady územního rozvoje St✡edo✎eského kraje ve zn✠ní 1. a 2. aktualizace (dále jen „ZÚR“)

Zám✆r je navrhován v koridoru stávajících železni✁ních tratí, tj.

✁.

680 Havlí✁k✞v Brod - Kolín, ✁. 502A

Kutná Hora hl. n. - Lysá nad Labem a železni✁ní trat ✁. 230 (Praha) - Kolín - Havlí✁k✞v Brod,
vymezených v platných ZÚR. ZÚR sou✁asn✆ navrhují ve☎ejn✆ prosp✆šnou stavbou (dále jen „VPS“)
ozna✁enou „D210“, viz ZÚR ✁l. (125) bod 4.1.1.2. Železni✁ní doprava, citujeme: „…ZÚR zp✏es✑ují tra
✒.

230 Kolín –

✓áslav

jako ve✏ejn✔ prosp✔šnou stavbu D210 (Hlízovská spojka)…“. Podle ZÚR se

pro ú✁ely vymezení ploch a koridor✞ ve☎ejn✆ prosp✆šných staveb za sou✁ást stavby považují též za☎ízení
a doprovodné stavby nezbytné k provedení t✆chto VPS a k zajišt✆ní jejich ☎ádného užívání, tj. za☎ízení
staveništ✆, p☎ípojky IS, p☎íjezdové komunikace a napojení na komunikace nižších t☎íd, doprovodná
za☎ízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby apod., pokud nejsou samostatnou VPS
nebo ve☎ejn✆ prosp✆šným opat☎ením. Zám✆r posuzovaný dle p☎edložené projektové dokumentace
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navrhovaný v ploše koridoru stávající železni✁ní trati je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje
St☎edo✁eského kraje.

•

Soulad zám✠ru s platnými územn✠ plánovacími dokumentacemi dot✎ených obcí

M✆sto Kolín
Územní plán Kolín (12/2009 ), ve zn✆ní zm✆ny ✁. 1 až ✁. 4 (ú✁innost od 06/2019) vymezuje koridor
dopravní infrastruktury stávající železni✁ní trati ✁. 230 (Praha) - Kolín - Havlí✁k✞v Brod. Zám✆r je
navrhován v plochách dopravní infrastruktury s funk✁ním využitím „PZD - ŽELEZNI✄NÍ DOPRAVA“
a „PZDV - ŽELEZNI✄NÍ DOPRAVA – VLE✄KY“ ur✁ené pro stavby železni✁ní dopravy, tj. železnic,
a pro stavby železni✁ních za☎ízení, tj. stavby související s železni✁ní dopravou a službami sloužícími
kolejové ve☎ejné doprav✆.
Zám✆r je v souladu s územním plánem Kolín.
Obec Starý Kolín
Územní plán sídelního útvaru Starý Kolín (2010), ve zn✆ní zm✆ny ✁. 1 s ú✁inností od11/2012 (dále jen
„územní plán“). Zám✆r je navrhován v nezastav✆ném území obce v koridoru stávající železni✁ní trati
✁. 230 (Praha) - Kolín - Havlí✁k✞v Brod s funk✁ním využitím „DZ Dopravní infrastruktura – železni✁ní“,

ur✁eným pro stavby „trat✔, zastávky stanice, vle✒ky, apod.,…“.
Územní plán sou✁asn✆ vymezuje plochu koridoru železni✁ního úrov✝ového propojení tratí, pro výstavbu
ve☎ejn✆ prosp✆šné stavby D52 - Hlízovská spojka (v ZÚR ozna✁eno „VPS D210“). Zám✆r je v souladu
s územním plánem obce.
Obec Hlízov
Územní plán Hlízov (07/2012), ve zn✆ní zm✆ny ✁. 1 a ✁. 2, ú✁innost 30.6. 2008. Zám✆r je navrhován
v ploše dopravní infrastruktury v koridoru stávající železni✁ní trati.
Zám✆r je v souladu s územním plánem obce.
M✆stys Nové Dvory
Dle územního plánu obce (2006), ve zn✆ní zm✆ny ✁. 4 s ú✁inností od1/2016 je zám✆r navrhován
v nezastav✆ném území obce v trase dopravní infrastruktury v koridoru stávající železni✁ní trati. Zám✆r
je v souladu s územním plánem obce.
Obec Libenice
Územní plán sídelního útvaru Libenice (1996), ve zn✆ní zm✆ny ✁. 1 a ✁. 2 s ú✁inností od 04/2012
vymezuje v nezastav✆ném území obce koridor stávající železni✁ní trati, v n✆mž je p☎edm✆tný zám✆r
navrhován. Zám✆r je v souladu s územním plánem obce.
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M✆sto Kutná Hora
Územní plán Kutná Hora (05/2020) vymezuje koridor dopravní infrastruktury stávající železni✁ní trati.
Zám✆r je navrhován ve stávajícím železni✁ním koridoru trati ✁. 230 Praha – Kolín v ploše dopravní
infrastruktury s funk✁ním využitím „DZ – ŽELEZNI✄NÍ“ ur✁ené „pro stavby železni✒ní dopravy,
železni✒ní dráhy a stavby související, nap✏. náspy, mosty, tunely, ….stanice, zastávky, nádražní budovy,
nástupišt✔, železni✒ní depa, opravny, vozovny, p✏ekladišt✔, stavby provozních budov… stavby a za✏ízení
související s k✏ížením drážní dopravy a technické infrastruktury, stavby a za✏ízení související s k✏ížením
drážní a dopravní infrastruktury …“.
Zám✆r je v souladu s územním plánem Kutná Hora.

•

Krajský ú☎ad dále k souladu zám✆ru s cíli a úkoly územního plánování konstatuje, že územní plány

dostate✁n✆ rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování. Tento zám✆r je v souladu i s cíli a úkoly územního
plánování.
Na základ✆ výše uvedených d✞vod✞ dosp✆l orgán územního plánování k záv✆ru, že posuzovaný
zám✆r je p☎ípustný.
Platnost závazného stanoviska
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání dle § 96b odst. 5 stavebního zákona.

Mgr. Pavla Nováková
odborný referent
otisk ú☎edního razítka
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