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ÚVOD
Předkládaná Dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).
Předmětem posouzení je záměr „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora
(mimo)“, který svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, a to v příloze č. 1, kategorii I, bod 44 „Celostátní železniční dráhy“.
Dle této přílohy záměr vždy podléhá posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Příslušným orgánem státní správy je v tomto konkrétním případě Ministerstvo
životního prostředí České republiky.
Svým členěním odpovídá Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán významem, který pro tu kterou
posuzovanou složku životního prostředí stavba má.
Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná varianta
technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v dokumentaci není
investorem zvažována.
Dle vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odboru rozvoje a územního plánování, není
v případě tohoto záměru rozpor se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraj, ani
s urbanistickou koncepcí územních plánů Kutná Hora a Církvice u Kutné Hory. Městský úřad
Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje sděluje, že do vydání aktualizace Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje a změn územního plánu Čáslav a územního plánu
obce Třebešice není předložený záměr v souladu s územním plánem Čáslav a územním
plánem obce Třebešice (příloha č. 2).
Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství) bylo dne 2. 8. 2016 v souladu s § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, vydáno stanovisko s vyloučením významného vlivu na
lokality soustavy Natura 2000 (příloha č. 1).
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Dne 11. 8. 2017 vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení (č. j.
MŽP/2017/500/317), kde konstatovalo, že záměr „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav
(mimo) – Kutná Hora (mimo)““ je nutné dopracovat především s důrazem na následující
oblasti:
1. Pokusit se s ohledem na realizaci projektu přeložky silnice I/38 „Obchvat obce
Církvice“ navrhnout stejnou nebo srovnatelnou výšku mostní konstrukce mostu přes
Křenovku (SO 04-10-08) v rámci posuzované stavby tak, aby tyto dva na sebe
navazující mosty tvořily menší migrační překážku než v současnosti.
2. V případě potřeby (zpracování více než 25 m3 stavebních hmot za den) zajistit
povolení KÚSK k provozu zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
3. Při stavební činnosti uplatnit opatření k omezení prašnosti uvedená v Metodice pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi
PM10, s jejich rozšířením o opatření požadovaná odborem ochrany ovzduší MŽP.
4. Respektovat podmínky zvláštní druhové ochrany dle ust. § 49 a § 80 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších přepisů v lokalitách, kde jsou evidovány zvláště
chráněné druhy a v co největší možné míře zachovat parametry ÚSES (především pak
regionální biocentrum Vrabcov).
5. Provoz stavby ověřit ve zkušebním provozu s měřeními dle požadavků Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.
6. Vyhodnotit nakládání s materiály s obsahem azbestu včetně poučení o zajištění
ohlašovací povinnosti a projednání opatření souvisejícího s omezením rizik při expozici
azbestu s orgánem ochrany veřejného zdraví.
7. Vyhodnotit vliv recyklační linky na chráněné prostory a chráněné prostory staveb z
hlediska hluku.
8. Zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které
jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Vypořádání:
1. Most přes Křenovku, podle číslování stavebních objektů se jedná o stavební objekt SO-0420-08, podle drážní evidence leží na ev. km 283,943, podle nového staničení na km 283,906.
Nový most (konstrukční typ bude železobetonový polorám) je navržen se světlou výškou cca
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3,0 m, se světlou šířkou 15,0 m (šířka prostoru mezi opěrami). Kapacita světlého otvoru bude
oproti staré konstrukci zvýšena. U stávajícího mostu (cihelná klenba) je světlost otvoru je 2,6
m, světlá výška pak 3,0 m. U železničního mostu tedy dojde ke zvětšení možného prostoru
pro migraci. Podle vyjádření MÚ Kutná Hora, orgánu ochrany přírody (viz níže,
č. j. MKH/040643/2017 ze dne 19.6.2017) bude mostní konstrukce silničního mostu navržena
s následujícím světlým profilem - výška 2,97 m a šířka 15 m. Kapacity světlých otvorů obou
mostních těles jsou tedy téměř totožné, a u soumostí tedy nedojde k vytvoření migrační
překážky. Pro úplnost uvádíme, že Most přes Křenovku, SO 04-10-08, se v seznamu
stavebních objektů nevyskytuje.
2. Požadavek byl zapracován do kapitoly B.1.9, výčet navazujících rozhodnutí.
3. Opatření k omezení prašnosti dle Metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební
činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, a zároveň opatření požadované odborem ochrany
ovzduší MŽP jsou zapracovány do kapitol B.1.6, POV a D.4. Ke stávajícím doporučením byl
doplněn odkaz na „Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na
imisní zatížení částicemi PM10“, tato metodika je dostupná dálkovým přístupem na webových
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
4. Záměr zasáhne do lokalit, kde jsou evidovány zvláště chráněné druhy. Biologický průzkum
a Migrační studie jsou součástí této dokumentace jako volné přílohy. Záměr bude realizován
tak, aby došlo k minimalizaci zásahů do RBC Vrabcov. V kapitole D.4 jsou navržena opatření
ke zmírnění vlivu na ZCHD a RBC Vrabcov. Bude nutné požádat o výjimky dle § 56 zákona č.
114/1992 Sb., požadavek na žádost o výjimky je součástí kapitol B.1.9 a D.4., a současně je
uveden v Biologickém průzkumu. V dotčeném území byla zaznamenána přítomnost zvláště
chráněných, ohrožených a vzácnějších druhů rostlin a živočichů. Regionální biocentrum bude
záměrem zasaženo přemostěním údolní nivy. Rybník Vrabcov ani přilehlé mokřady nebudou
záměrem dotčeny. Záměr bude realizován tak, aby došlo k minimalizaci zásahů do RBC
Vrabcov. Z hlediska zachování parametrů ÚSES budou při realizaci stavby přijata taková
opatření, aby stávající regionální biocentrum Vrabcov bylo co nejméně narušeno, zejména:


Stavební činnost bude v maximálním možné míře soustředěna do plochy budoucího
kolejiště. Veškeré další zábory budou v maximální možné míře minimalizovány,
zejména co se týče pojezdů techniky. Na ploše regionálního biocentra Vrabcov
nebudou zřizovány odstavné plochy techniky ani stavební dvory. Na ploše regionálního
biocentra Vrabcov nebudou zřizovány deponie štěrku a zemin.



V průchozích a průtočných profilech mostních staveb a propustků nebudou zřizovány
žádné příčné překážky, tj. nesmí zde být provedeny schodovité překážky vyšší než 10
cm, vyrovnání strmých nerovností musí být provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
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rovnaniny může být výjimečně využit beton jako pojivo. Propustky nesmí mít na
koncích odkalovací jímky. Propustky nesmí být v celé své šíři trvale průtočné.
Propustky budovat v jedné ose. V případě možnosti provést propustky v rámovém
profilu, případně v rámovém propustku zbudovat postranní bermy.


Mokřadní společenstva rybníku Vrabcov nebudou dotčena.



Při budování zemních těles budou tříděny a individuálně ukládány jednotlivé půdní
vrstvy, v maximální možné míře bude respektována původní skladba půdních vrstev,



Svahy zářezů a náspů budou osety travním semenem.



Plocha staveniště, mimo vlastní liniovou stavbu, bude po dokončení stavby uvedena do
původního stavu

5. Požadavek byl zapracován do kapitoly D.4, Opatření ve fázi provozu.
6. Nakládání s materiály s obsahem azbestu je řešeno v projektové dokumentaci stavby v
části Odpadové hospodářství. Schválená navržená opatření budou respektovány vybraným
zhotovitelem stavby.
V rámci realizace záměru bude vznikat odpad zařazený v Katalogu odpadů pod číslem 16 02
12 - Vyřazená zařízení obsahující volný azbest a 17 06 05 - Stavební materiály obsahující
azbest. Odpad 16 02 12 bude vznik při úpravách technologie transformačních stanic. Odpad
17 06 05 bude vznikat při úpravách pozemních objektů budov. Při manipulaci s odpadem
obsahujícím azbest bude postupováno v souladu s §35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znění. Tedy především je původce odpadů obsahujících azbest povinen zajistit, aby
při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo
azbestový prach. Odpady musí být uloženy pouze na skládky k tomuto určené, kde musí být
odpad ihned zajištěn tak, aby nemohlo docházet k uvolňování azbestových vláken do ovzduší.
Při vlastní manipulaci s azbestem je nutná maximální opatrnost, nesmí dojít k nadměrnému
poškození desek a následnému uvolnění azbestových vláken do ovzduší. Během demontáže
desek nebudou použity nástroje určené k vrtání či řezání, desky jsou volně ložené v
kabelových žlabech, ze kterých budou pouze opatrně vyjmuty a přeneseny do nádoby k tomu
určené. Kontejner bude následně odvezen na příslušnou skládku odpadů, kde bude odpad
předán oprávněné osobě. Dále je třeba upozornit zhotovitele, že práce spojené s demontáží
materiálů s obsahem azbestových vláken podléhají ohlášení místně příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví podle §41 zákona č.258/2000 Sb., a to 30 dní před započetím prací.
Náležitosti hlášení jsou určeny §5 vyhlášky č.432/2003 Sb., v platném znění. Dále je
zaměstnavatel povinen projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví opatření pro
předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu. Veškeré práce s azbestem je nutno
vykonávat v kontrolovaných pásmech ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. Podle §21, odst. 4
Ecological Consulting a.s.
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nařízení vlády č. 361/2007 Sb., po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo
materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření
úrovně azbestu v pracovním ovzduší, v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu
v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit. V kapitole D. 4 jsou navržena opatření
ve fázi přípravy, realizace, i provozu pro nakládání s azbestem.
7. Vyhodnocení vlivu recyklační linky z hlediska hluku je zapracováno do hlukové studie, která
je volnou přílohou této dokumentace.
8. Požadavky na doplnění, připomínky a podmínky z došlých vyjádření jsou vypořádány níže.
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Sdělení České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, ze dne
11. 7. 2017, č. j. ČIŽP/41/2017/19
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze
upozornění ze strany oddělení ochrany přírody. Inspekce nepožaduje další posuzování
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Oddělení odpadového hospodářství:
Nemá připomínky.
Oddělení ochrany vod:
Nemá připomínky.
Oddělení ochrany ovzduší:
Nemá připomínky.
Oddělení ochrany přírody:
Nemá připomínky.
Upozorňuje, že v kapitole B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních
orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat, chybí rozhodnutí dle ust. § 56 zákona č.
114/1992 Sb., o výjimce ze zákazů uvedených v § 50 téhož zákona, ač v navazujících
kapitolách je její existenční nutnost pro realizaci záměru zmíněna.
Oddělení ochrany lesa:
Nemá připomínky.
Vypořádání:
Od 1. 11. 2017 platí zákon 100/2001 Sb. v novelizovaném znění podle zákona 326/2017.
V platném znění zákona 100/2001 Sb., jsou v § 3, písm. g) jednoznačně vyjmenována
navazující řízení. V tomto případě bude navazujícím řízením bod č. 1. územní řízení.
Výčet navazujících rozhodnutí podle někdejšího § 9a odst. 3 není platnou legislativou
požadován.
Nutnost požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů je
uvedena v kapitole D.4.
Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ze dne 28.7.2017, č.j. KHSSC
34853/2017
KHS vydala souhlasně stanovisko, souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:
1. Provoz stavby bude ověřen ve zkušebním provozu následujícím měřením.
A. Kontrolní měření hluku ve vybraných chráněných venkovních prostorech staveb v
denní a noční době.
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B. Kontrolním měřením vibrací ve vnitřním chráněném prostoru vybraných staveb v
denní a noční době.
2. Součástí dokumentace stavby bude jednoznačné vyhodnocení nakládání s materiály s
obsahy azbestu včetně poučení o zajištění ohlašovací povinnost a projednání opatření
související s omezením rizik při expozici azbestu s orgánem ochrany veřejného zdraví.
3. Součásti dokumentace stavby bude vyhodnocení vlivu recyklační linky na chráněné
prostory a chráněné prostory staveb z hledisek hluku.
Posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepožaduje.
Vypořádání:
Požadavek na kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci záměru je zapracován do hlukové
studie a do hodnocení vibrací. Do kapitoly D.4 byl doplněn požadavek na kontrolní měření
hluku a vibrací ve zkušebním provozu.
Požadavky na nakládání s materiály s obsahy azbestu jsou zapracovány do příslušné části
projektové dokumentace řešící zpracování odpadů.
Hluková studie byla doplněna o zhodnocení vlivu recyklační linky. Hluková studie je součástí
dokumentace jako volná příloha.

Stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, ze dne 14. 7. 2017, č. j. 079423/2017KU
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sdělujeme, že v době realizace tohoto
záměru může dojít ke vzniku vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší,
kterým bude recyklační linka stavebních hmot a to za předpokladu, že bude na lince
zpracováváno více jak 25 m³ stavebních hmot za den. V příloze č. 2 zákona o ochraně
ovzduší by se jednalo o zdroj, označený kódem 5.11. „Kamenolomy, povrchové doly paliv
nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin
(především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo
zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a
betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3“.
Zařízení bude v dané lokalitě umístěno dočasně. Provozovatel recyklační linky musí požádat
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
ovzduší o povolení provozu tohoto zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší. V případě, když se bude jednat o recyklační linku, která již má vydané platné
povolení provozu pro činnost v rámci Středočeského kraje, není nutné žádat o nové povolení
provozu.
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Stavební činnost, která je spojená s výše uvedeným záměrem může být výrazným zdrojem
prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM 2,5), proto je nutné při
provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení.
Opatření jsou uvedená v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na
imisní zatížení částicemi PM10. Tato metodika je dostupná dálkovým přístupem na webových
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zejména z hlediska zvláště chráněných území
nemá připomínek. Upozorňuje, že v k. ú. Třebešice, kde bude vybudována novostavba
přeložky železniční trati a částečně rušena stávající trať, evidovány nálezovou databází
Agentury ochrany přírody a krajiny zvláště chráněné druhy. Z tohoto důvodu upozorňuje na
respektování podmínek zvláštní druhové ochrany dle ust. § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.
Z hlediska nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability upozorňuje,
že záměr prochází regionálním biocentrem Vrabcov. Krajský úřad proto požaduje zachovat
parametry územního systému ekologické stability.
V souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předloženého
záměru samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Vypořádání:
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
V kapitole D.1.2 je řešena možnost vzniku vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší vlivem
případného provozu recyklační stanice. V kapitole D.4 je požadavek na případnou žádost o
povolení provozu nové recyklační stanice, kde by bylo zpracováváno více než 25 m 3
stavebních hmot za den.
V kapitole B.3.1 a v kapitole D.4 jsou shrnuta opatření požadovaná „Metodikou pro stanovení
opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“.
Z hlediska zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
V kapitole B.1.6, POV a D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné byly ke stávajícím doporučením doplněn odkaz na „Metodiku pro stanovení
opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“, tato metodika je
dostupná dálkovým přístupem na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
Rovněž jsou zde uvedeny požadavky na výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů.
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Dojde k narušení části RBC Vrabcov. Zábory na území RBC Vrabcov budou pouze
v nejnutnější míře. Z hlediska zachování parametrů ÚSES budou při realizaci stavby přijata
taková opatření, aby stávající regionální biocentrum Vrabcov bylo co nejméně narušeno,
zejména:


Stavební činnost bude v maximálním možné míře soustředěna do plochy budoucího
kolejiště. Veškeré další zábory budou v maximální možné míře minimalizovány,
zejména co se týče pojezdů techniky. Na ploše regionálního biocentra Vrabcov
nebudou zřizovány odstavné plochy techniky ani stavební dvory. Na ploše regionálního
biocentra Vrabcov nebudou zřizovány deponie štěrku a zemin.



V průchozích a průtočných profilech mostních staveb a propustků nebudou zřizovány
žádné příčné překážky, tj. nesmí zde být provedeny schodovité překážky vyšší než 10
cm, vyrovnání strmých nerovností musí být provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
rovnaniny může být výjimečně využit beton jako pojivo. Propustky nesmí mít na
koncích odkalovací jímky. Propustky nesmí být v celé své šíři trvale průtočné.
Propustky budovat v jedné ose. V případě možnosti provést propustky v rámovém
profilu, případně v rámovém propustku zbudovat postranní bermy.



Mokřadní společenstva rybníku Vrabcov nebudou dotčena.



Při budování zemních těles budou tříděny a individuálně ukládány jednotlivé půdní
vrstvy, v maximální možné míře bude respektována původní skladba půdních vrstev,



Svahy zářezů a náspů budou osety travním semenem.



Plocha staveniště, mimo vlastní liniovou stavbu, bude po dokončení stavby uvedena do
původního stavu

Parametry ÚSES jsou stanoveny v Metodice pro vymezování územního systému ekologické
stability. V této metodice jsou jako parametr vymezeny minimální výměry. Minimální výměry
reprezentativních přírodních regionálních biocenter jsou specifikovány podle typu cílových
ekosystémů a u cílových lesních ekosystémů i podle vegetačního stupně typu biochory, který
reprezentují, a podle druhu biochory, do kterého je příslušný typ biochory řazen. V případě
RBC Vrabcov jsou relevantní cílové ekosystémy „lesní ekosystémy olšin a měkkého luhu 1. a
2. vegetačního stupně v kontrastně-similárních biochorách“, kde je minimální výměra
stanovena na 13 ha, a dále „ekosystémy bezlesých mokřadů“, kde je minimální výměra
stanovena na 10 ha. Podle mapové aplikace https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/ byla u
RBC Vrabcov kartometrickým šetřením zjištěna výměra cca 50 ha. Z mapové aplikace
http://mapy.nature.cz/ byly převzaty plochy přírodních biotopů. V RBC Vrabcov představují
plochy mokřadů cca 4 ha, plochy lesů cca 7 ha. V tomto případě jsou doplňující plochy křovin
cca 1,9 ha, nejsou brány v potaz pro minimální rozměry cílových ekosystémů. Změřené plochy
jsou fragmentovány – plocha mokřadů na území RBC Vrabcov při rybníku Vrabcov má rozlohu
Ecological Consulting a.s.
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3,8 ha, plocha mokřadů na území RBC Vrabcov severně od osady Lochy (drážní km cca
282,0) má rozlohu cca 0,1 ha. Plochy přírodních biotopů lesů jsou rovněž fragmentovány –
plocha lesů okolo rybníka Vrabcov na území RBC Vrabcov má rozlohu 5,3 ha, plochy lesů
podél vodního toku Klejnárka mají na území RBC Vrabcov rozlohu cca 1,5 ha. Plocha
přírodních biotopů křovin je soustředěna zejména na kótě 244 m n. m. Bambous o rozloze cca
1,6 ha.
Plocha RBC Vrabcov je kryta dalšími plochami, zejména lesními společenstvy v nivě vodního
toku Klejnárka, zemědělskými plochami polí a luk, tyto další plochy nejsou vymapovány jako
přírodní biotopy.
Záměr se rybníka Vrabcov a jeho doprovodných biotopů mokřadů nedotkne vůbec. Záměr
zasáhne do přírodních biotopů lesů podél rybníka Vrabcov, do plochy křovin na kótě Bambous
a do mokřadu severně od osady Lochy (drážní km cca 282,0).
V ploše přírodních biotopů lesů podél rybníka Vrabcov představuje řešený záměr zábor cca
0,6 ha. Řešený záměr v této lokalitě je tvořen estakádou (délka nosné konstrukce žel. mostu v
drážním km 282,570 je 291,5 m, šířka 10,9 m), včetně nezbytných ploch nutných pro realizaci
stavebního díla.
V ploše přírodních biotopů křovin na kótě Bambous představuje řešený záměr zábor cca
0,1 ha. Řešený záměr je v této lokalitě tvořen zářezem.
Mokřad severně od osady Lochy bude pravděpodobně podstatně narušen. Řešený záměr je
v této lokalitě tvořen náspem a mostem v drážním km 281,8.
Stávající přírodní biotopy RBC Vrabcov v současné době nedosahují předepsaných
minimálních výměr. Záměr bude mít na tuto plochy dopad, zábor představuje cca 9 % její
stávající plochy. Stávající funkčnost nebude podstatně narušena. Pro minimalizaci vlivu
záměru jsou v kapitole D.4 vymezena opatření.

Městský úřad Čáslav, odbor správy majetku města, dne 25.7.2017, č.j. OSM 17052/2017
Nemá námitek.
Vypořádání:
Bez připomínek.

Stanovisko Městského úřadu Čáslav, odboru životního prostředí, ze dne 10.7.2017,
č.j. ŽP/16823/17
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:
Nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Ecological Consulting a.s.
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Vodoprávní úřad:
Nemá připomínky a nepožaduje další posuzování. Sděluje, že stavba dotýkající se koryt
vodních toků vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu v souladu s § 17 vodního zákona.
Orgán státní správy lesů:
Nepožaduje další posuzování.
Orgán ochrany přírody a krajiny:
Nepožaduje další posuzování.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
Nepožaduje další posuzování.
Orgán ochrany ovzduší:
Nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.
Vypořádání:
Od 1. 11. 2017 platí zákon 100/2001 Sb. v novelizovaném znění podle zákona 326/2017. V
platném znění zákona 100/2001 Sb., jsou v § 3, písm. g) jednoznačně vyjmenována
navazující řízení. V tomto případě bude navazujícím řízením bod č. 1. územní řízení.
Výčet navazujících rozhodnutí podle někdejšího § 9a odst. 3 není platnou legislativou
požadován.
Nutnost požádat o souhlas podle § 17 vodního zákona je uvedena v kapitole D.4.

Vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, ze dne 19.6.2017,
č.j. MKH/040643/2017
V oblasti vodního hospodářství:
Nemá připomínky.
V oblasti nakládání s odpady:
Nemá připomínky.
V oblasti ochrany ovzduší
Nemá připomínky.
V oblasti státní správy lesů:
Připomínka a to z hlediska lesního zákona § 14 odst. 1 až 3 a to ve smyslu zachování lesa a
lesních porostů v ochranném pásmu železnice. Pokud bude modernizace tratě vyžadovat
změnu hospodařená v lesích, eventuálně omezení tohoto hospodaření nebo dokonce odnětí
pozemků z plnění funkce lesa, je nutno toto důkladně a podrobně projednat s vlastníky lesů a
s příslušným orgánem státní správy lesů. V případě vydávání jakéhokoliv stavebního povolení,
souhlasu, či jiného úkonu, bude v případě, když budou ochranným pásmem železniční trati
dotčeny lesní pozemky, vždy požadováno o vydání závazného stanoviska k příslušnému
Ecological Consulting a.s.
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orgánu státní správy lesů, a bude doloženo, jak byla projednána s jednotlivými vlastníky lesa
možná omezení či změny v hospodaření, a jak řešena bezpečnost na traťových úsecích, kde
se dotýká les či ochranné pásmo lesních pozemků s ochranným pásmem železnice.
Orgán ochrany přírody:
Sděluje, že v rámci předložky silnice I/38 ,,Obchvat obce Církvice“ bylo projednáno rozšíření
světlosti mostu přes vodní tok Křenovku v k.ú. Církvice, kde je osou regionálního biokoridoru,
skladebného prvku ÚSES. Výška pod mostní konstrukcí je navržena 2,97 m a šířka 15,00 m.
Doporučujeme požadovat stejné nebo srovnatelní stavební řešení mostu přes Křenovku (SO
04-20-08) i v rámci posuzované stavby ,,Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) –
Kutná Hora (mimo)“. Dva na sebe navazující mosty by tvořily menší migrační překážku než
v současnosti.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
Nemá připomínky.

Vypořádání:
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění je v kapitole D.4 doplněna
nutnost získat k řešenému záměru stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů.
Most přes Křenovku (SO-04-20-08), v ev. km 283,943, podle nového staničení 283,906. Nový
most (železobetonový polorám) je navržen se světlou výškou cca 3,0 m, světlostí otvoru
15,0 m (mezi opěrami). Kapacity světlých otvorů obou mostních těles jsou tedy téměř totožné,
a u soumostí tedy nedojde k vytvoření migrační překážky. Výkres stavebního objektu je
součástí této dokumentace jako příloha č. 5. Migrační propustnost je řešena v příloze 8.
Migrační studie. Vzhledem k výraznému zvětšení rozměrů mostního objektu očekáváme
výrazné zlepšení migrační prostupnosti v tomto úseku železniční tratě. Zprostornění mostního
objektu bude významné především z důvodu usnadnění případné migrace obojživelníků k
rybníku Utopenec. Navíc toto zprostornění umožní snazší průchod kopytníkům velikosti srnce
či prasete, pro které jsou rozměry současného mostu spíše na hranici funkčnosti. Zvětšení
mostního otvoru povede ke zlepšení funkce RBK 1299, který kříží železniční trať

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, oboru ochrany ovzduší, ze dne 22.6.2017, č.j.
1658/780/17.
Pro zamezení překročení imisního limitu i při nepříznivých meteorologických podmínkách
požadujeme důsledné dodržování navrhovaných opatření pro redukci prašnosti. Opatření k
eliminaci prašnosti uvedená v kapitole D.1.4. oznámení požadujeme zapracovat do zásad
organizace výstavby a doporučujeme zapracovat i vhodný systém kontrol, příp. sankcí.
Ecological Consulting a.s.
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Výše uvedené zásady požadujeme rozšířit o následující opatření:
- opatření pro skladování prašných materiálů (uzavřené skladovací prostory, umisťování
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění, budování zástěn);
- sledování povětrnostních vlivů (např. použití meteorologických přístrojů pro zjišťování směru
a síly větru, množství srážek) s následnou aplikací vhodných opatření dle aktuální potřeby
(např. zvlhčování hromad apod.). Aby bylo zřejmé, kdy aplikovat protiprašná opatření.
Dále požadujeme neumisťovat recyklační linku do blízkosti obytné zástavby. V rozptylové
studii byla použita větrná růžice pro lokalitu Vrdy (cca 5 km od Čáslavi a 11 km od Kutné
Hory), zpracovanou ČHMÚ. Měl by být doplněn údaj o době vyhotovení. Zároveň
upozorňujeme, že by bylo vhodnější použít větrnou růžici přímo z místa záměru, popř.
zdůvodnit proč byla použita větrná růžice z větší vzdálenosti a popsat vliv na přesnost
výsledků.
Vypořádání:
V kapitole B.1.6, POV a D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné byly ke stávajícím doporučením doplněn odkaz na „Metodiku pro stanovení
opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“, tato metodika je
dostupná dálkovým přístupem na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
Dále zde byla zahrnuta požadovaná opatření ke skladování prašných materiálů, sledování
povětrnostních vlivů a umístění recyklační linky.
Recyklační linka bude součástí hlavního stavebního dvora, který bude umístěn v areálu žst.
Kutná Hora hl. n., východně od výpravní budovy, v km cca 287,0. V jeho blízkosti se
nenachází žádný obytný objekt, nejbližší budova určená k bydlení se nachází cca 600 m od
recyklační linky.
Rozptylová studia byla přepracována, byla použita větrná růžice lépe pokrývající areál
řešeného záměru. Rozptylová studie je součástí této dokumentace jako volná příloha.

Vyjádření Ministerstva životního prostředí, oboru ochrany vod, ze dne 23.6.2017, č.j.
1345/740/17.
Nemá připomínky.
Pouze doporučujeme vhodněji formulovat na str. 20 v Tab. 2 - žádost o výjimku umístění
stavby v aktivní zóně záplavových území, neboť § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nehovoří o udělování výjimek, ale o
umožnění povolit nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
Ecological Consulting a.s.
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současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové
průtoky.
Vypořádání:
Zákon 100/2001 Sb., byl novelizován zákonem č. 326/2017 Sb. V souvislosti s touto novelou
bylo upraveno zákonné znění pro navazující řízení v § 3 písm. g a zároveň dle § 9a a
následujících. V tomto případě se bude jednat o územní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.
Tabulka č. 2, na kterou se odkazuje vyjádření výše, byla z textu této dokumentace vyňata.
V odstavci (1) § 67 jsou taxativně vymezeny stavby, které lze výjimečně, za podmínky, že
současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové
průtoky, umístit v aktivní zóně záplavových území. V případě řešeného záměru zasahují do
aktivní zóny záplavového území výhradně most přes vodní tok Klejnárka SO 04-20-05 v km
282,570 a most přes vodní tok Brslenka SO 04-20-01 v km 279,056. V tomto případě se jedná
o nezbytnou stavbu dopravní a technické infrastruktury. Bylo provedeno hydrotechnické
posouzení, které prokázalo, že navržené mosty jsou dostatečně kapacitní pro převedení
návrhových průtoků stanovených dle ČSN.

Vyjádření obce Církvice, ze dne 22.6.2017, č.j. 386/2017
Nemá připomínky.
Vypořádání:
Bez připomínek.
Vyjádření Středočeského kraje, ze dne 29.6.2017, č.j. 03184/2017/KUSK
Souhlasí s navrženým záměrem. Předpokladem souhlasu je realizace navržených
protihlukových opatření a opatření uvedených v přírodovědném průzkumu projednávaného
záměru. Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Protihluková opatření budou zapracována do projektu pro územní rozhodnutí.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Adresa:

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

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Hlavní inženýr stavby:
Jméno:

Ing. Eva Schreierová

Telefon:

Tel.: 702 122 545

Zpracovatel projektové dokumentace:
Název:

METROPROJEKT Praha a.s.

Adresa:

Nám. I. P. Pavlova 2/1786, 112 00 Praha 2
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje

B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Posuzovaný záměr splňuje kritéria stanovená v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí
v příloze č. 1, kategorii I, bod 44 „Celostátní železniční dráhy“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“ je situován na
stávající železniční trať mezi městy Čáslav a Kutná Hora. Náplní je rekonstrukce
mezistaničního úseku mezi km 278,717 – km 286,742. Stavba bude prováděna na trati
Havlíčkův Brod – Kolín, podle jízdního řádu pro cestující se jedná o trať č. 230 (Kolín –
Havlíčkův Brod), podle tabulek traťových poměrů o trať č. 324 (Brno hl. n. – Kutná Hora hl. n.),
podle prohlášení o dráze o č. 680 (Havlíčkův Brod – Kolín). Daný traťový úsek je součástí
celostátní dráhy, která leží na trati zařazené do evropského železničního systému TEN-T
v globální síti osobní i nákladní dopravy s charakterem mimokoridorové trati celostátní dráhy.
Je dvoukolejná, je elektrifikovaná střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV 50 Hz, traťové
zabezpečovací zařízení je 3. kategorie typu AB. Dovolené traťová třída zatížení je D4 (22,5t/
nápr. / 8t/bm), rychlost 80 až 120 km/h. Provozovatelem dráhy je SŽDC s. o., místním
správcem OŘ Praha. V řešeném úseku leží železniční zastávky Třebešice (km 283,0) a
Církvice (km 284,450).
Záměrem je zejména rekonstrukce dvoukolejné trati v délce cca 7,27 km z toho přeložka trati v
délce cca 2,25 km (přeložkou dochází ke zkrácení úseku o 200 m), novostavba železniční
estakády o devíti polích v celkové délce 290 m, novostavba silničního mostu o třech polích v
celkové délce 50 m včetně přeložky silnice II/339 v délce téměř 600 m (oblast Kalabousku,
náhrada železničního přejezdu). Náplň stavby dále představují následující technologické a
stavební části – traťové zabezpečovací zařízení, drážní sdělovací zařízení a přeložky
nedrážních sdělovacích a silnoproudých kabelů, silnoproudé technologie trafostanice pro
napájení zabezpečovacích zařízení, rozvody VN, NN, osvětlení, kompletní rekonstrukce a
novostavba železničního spodku a svršku včetně rekonstrukcí a novostaveb nástupišť a
železničních přejezdů, rekonstrukce a novostavby železničních mostních objektů, nový silniční
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most, nová zárubní zeď, protihlukové stěny kompletní rekonstrukce trakčního vedení, úpravy a
novostavby pozemních komunikací vč. přístupových chodníků a zpevněných ploch, zejména
přeložka silnice II/339 se silničním mostem jako náhrada železničního přejezdu.
Trať představuje důležitou spojnici pro železniční spojení Brna, západním směrem do oblasti
středních Čech a Prahy, a především vytváří nejkratší a přímé železniční spojení s
významným okresním městem Kutná Hora a městem Čáslav. Význam trati spočívá v
regionální a příměstské železniční dopravě 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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B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Čáslav, Třebešice, Církvice, Kutná Hora

Katastrální území:

Čáslav, Třebešice, Církvice u Kutné Hory, Malín, Sedlec u Kutné Hory

Obr. 1: Situace záměru

Staveniště je situováno ve východní části Středočeského kraje v okrese Kutná Hora, mezi ŽST
Čáslav (stanice nebude součásti staveniště) a ŽST Kutná Hora (stanice nebude součásti
staveniště). V úseku Čáslav – Kutná Hora se jedná převážně o mírně zvlněný terén.
Poloha záměru je dána stávající železniční tratí mezi městy Čáslav a Kutná Hora. Předmětný
úsek trati je součástí celostátní železniční tratě Kolín – Havlíčkův Brod ve smyslu zákona č.
266/1994 Sb. v platném znění. Umístění záměru je patrné z obr. č. 1.
Daný traťový úsek je součástí celostátní dráhy, která leží na trati zařazené do evropského
železničního systému TEN-T v globální síti osobní i nákladní dopravy s charakterem
mimokoridorová trať celostátní dráhy. Místem stavby je trať (Brno -) Havlíčkův Brod - Kolín (Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz
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Praha), označená v jízdním řádu pro cestující číslem 230, podle tabulek traťových poměrů
324. Trať je dvoukolejná, v daném úseku elektrizovaná střídavou trakční proudovou soustavu
25 kV/50 Hz, traťové zabezpečovací zařízení je 3. kategorie typu AB. Dovolená traťová třída
zatížení je D4, rychlost 80 až 120 km/h. Provozovatelem dráhy je SŽDC s. o., místním
správcem OŘ Praha.
Stavební záměr se převážně nachází v ochranném pásmu dráhy na pozemcích SŽDC, s.o.,
případně ČD, a.s., tedy na drážních pozemcích, nachází se i na pozemcích soukromých
vlastníků a obcí.

B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Současný technický stav trati a zejména její kapacitní možnosti v současné době neumožňují
zavedení regionální dopravy v požadovaných parametrech a četnosti.
Připravovaná

stavba

je

od

začátku

zpracování

přípravné

dokumentace

projekčně

koordinována se všemi přímo či potenciálně souvisícími investičními akcemi, které jsou
plánovány realizovat v regionu stavby a o nichž byl projektant informován.
V okolí tratě jsou uvažovány záměry „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov –
Čáslav“ a „I/38 Církvice – obchvat“, není v okolí této tratě uvažován žádný záměr, který by v
hodnotícím období přímo ovlivňoval řešený úsek.
Jiné záměry, které by byly navrženy k výstavbě v období realizace posuzovaného záměru a
které by tak mohly přispět k navýšení negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví,
nejsou v současné době zpracovatelům dokumentace známy.
Je nutné, aby při projektování a realizaci všech dalších staveb byla dodržována platná
legislativa.

B.1.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Jedním ze základů pro řešení dopravní problematiky určité oblasti je kvalitní dopravní
infrastruktura jako základní předpoklad pro dopravní provoz. Dá se konstatovat, že v současné
době je dopravní dostupnost pro všechny regiony v České republice zajištěna, avšak ne vždy
v dostatečné kvalitě. To je jednou z příčin nerovnovážného postavení regionů, neboť kvalita
dopravní dostupnosti je jedním z aspektů konkurenceschopnosti regionů
Ecological Consulting a.s.
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Stávající železniční trať je zatížena zejména zastaralou infrastrukturou (nízká traťová rychlost,
nástupiště neumožňující bezbariérový přístup apod.). Důvodem potřeby realizování záměru je
zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, a tím i
zkrácení cestovních dob. Dalšími technickými přínosy rekonstrukce bude zvýšení propustné
výkonnosti trati a zajištění vyhovujícího stavu železničního svršku a spodku a náhrada
zastaralého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení novou technologií, umožňující dálkové
řízení provozu. Přínosem pro cestující bude zvýšení bezpečnosti provozu a zvýšení úrovně
kultury cestování. Součástí stavební činnosti bude i odstranění zbytné dopravní infrastruktury.
Stavba je navržena jako kompletní rekonstrukce. Některé části stavby jsou novostavbou –
přeložka trati, podchod, ostrovní nástupiště, silniční nadjezd, podjezd apod. Stávající technický
stav železničního spodku a svršku, mostů, dopravně-provozně řešení stanic, stávající
technologické zařízení ani stávající směrové vedení železniční trati neumožňují dosáhnout
zadaných parametrů. Záměrem je provést konstrukční, technologické změny tak, aby nový
technický stav odpovídal zásadám a podmínkám pro modernizovanou trať.
Jednotlivá nová řešení v souhrnu přinesou zlepšení oproti současnému stavu. Novou
konstrukcí železničního spodku a svršku se zvýší se kvalita jízdy vlaků, mimoúrovňová
nástupiště v kombinaci s bezbariérovým přístupem zlepší podmínky při nástupu a výstupu
cestujících, nástup bude bezpečnější. Intervalovým provoz spolu s novým informačním
systémem a vazbou na návaznou dopravu (autobusovou, resp. individuální automobilovou
zjednoduší a usnadní cestování. Zvýší se kapacita spojení. Může se zlepšit dělba přepravní
práce ve prospěch ekologické železniční dopravy. Za pomoci úprav směrového vedení tratě,
nových mimoúrovňových křížení se stane doprava rychlejší a bezpečnější. Nová konstrukce
železničního spodku, svršku a mostů spolu s instalací protihlukových clon a individuálních
protihlukových opatření sníží hlukové emise způsobované železničním provozem pod zákonné
limity. Ke snížení emisí hluku a exhalací přispěje i provoz v elektrické trakci. Zlepší se
architektonická atraktivita tratě (zejména v zastávkách).
Rozsah stavby je v souladu se zadáním a požadavky investora nezbytný a byl minimalizován
tak, aby požadovaná technická a dopravní funkce byla zajištěna. Stavba probíhá cca z 80 %
ve stávající stopě a cca v 20 % je navržena na novém tělese, neboť stávající poloměry
oblouků nevyhovují požadavkům na nové rychlostní parametry. Vyžaduje značné trvalé
zábory.
Železniční doprava obecně patří k environmentálně nejšetrnějším způsobům dopravy s nízkou
energetickou náročností.
Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována ve dvou variantách, varianta 11 a
varianta 71. Byla vybrána varianta 71, která je předmětem posuzování v této dokumentaci.
Varianta 71 představuje rekonstrukci železniční trati ve stávající stopě s novou přeložkou
Ecological Consulting a.s.
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železniční trati v části úseku. Varianta 71 byla vybrána na základě ekonomického hodnocení,
a tedy přínosů této varianty (zkrácení jízdní doby, odstranění propadů traťové rychlosti,
zvýšení bezpečnosti – mimoúrovňová křížení dráhy a silnic). Pozitivní pro životní prostředí
může být vyšší migrační propustnost pod nově vybudovanou estakádou v rámci nové přeložky
železniční trati.
Biologická rozmanitost
Při výkladu pojmu „biologická rozmanitost“ (biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je
nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle které je
biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně
suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou
součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se
tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi
nimi.
Biologickou rozmanitostí se zabývá zejména Přírodovědný průzkum a Migrační studie, která
jsou volnými přílohami této dokumentace. Posuzovaná železniční trať prochází úsekem mezi
Kutnou Horou a Čáslaví. Záměr je vyvolán zejména průběžným zkvalitňováním drážních
komunikací.
Vliv na biologickou rozmanitost bude mít záměr zejména v trase přeložky. Přeložka je
podmíněna dílčím záborem nivy vodního potoku Klejnárky. Mimo nivu záměr prochází
zejména jednoletými polními ekosystémy, kde je vliv přirozených ekosystémů setřen
prováděním zemědělskou hospodářskou činností. Z hlediska biologické rozmanitosti jsou
potenciálně cenné porosty kóty Bambous, která v současnosti silně zarůstá keři.
Změna klimatu
Při výkladu pojmu „změna klimatu“ pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je třeba vycházet z
definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu,
podle které se změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo
nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené
variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Lze rovněž vycházet z definice
používané v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého se jedná o
jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako
důsledek lidské činnosti.
Provoz záměru je ve výhledu do r. 2025 srovnatelný s intenzitou provozu záměru před
rekonstrukcí, nároky na energii a emise skleníkových plynů budou srovnatelné. Míra intenzity

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

27

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

využívání rekonstruované železnice a zejména zdrojů elektrické energie je závislá na
celospolečenských jevech.

B.1.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru
Posuzovaný záměr je řešen v jednom variantním řešení. Jedná se o variantu 71.
V oblasti železničního svršku a spodku bude provedena rekonstrukce železničního spodku a
svršku. Dále bude provedena dílčí přeložka trati v oblasti řeky Klejnárky. Přejezdy budou
nahrazeny mimoúrovňovým křížením, nebo přeložkou komunikace, celkem bude zrušeno 5
přejezdů. Některé přejezdy budou rekonstruovány (celkem 2 přejezdy). V oblasti mostních
staveb bude provedena rekonstrukce mostů a propustků dle zásad optimalizace. Bude
provedena výstavba nových mostů, včetně silničních nadjezdů, zřízení opěrných a zárubních
stěn. V oblasti nástupišť bude provedena rekonstrukce nástupišť zast. Třebešice a Církvice. V
oblasti pozemních komunikací, silnic II. a III. třídy budou provedeny úpravy místních
komunikací vyvolané novým uspořádáním železniční tratě. Budou zřízeny, zajištěny příjezdy k
novým technologickým objektům. Budou upraveny přístupové cesty, zajištěny bezbariérové
přístupy na zastávky. Bude vykácena zeleň a budou provedeny sadové úpravy. Dále budou
provedeny nové přístřešky, orientační systém, garáž a protihluková opatření. V oblasti
zabezpečovacího zařízení bude provedena rekonstrukce na dotčeném i na návazném úseku
trati. V oblasti sdělovací techniky budou položeny nové sdělovací kabely a bude provedena
rekonstrukce zařízení sdělovací techniky. V oblasti trakčního vedení a energetiky bude
provedena rekonstrukce trakčního vedení a osvětlení ve stanicích a zastávkách, rekonstrukce
kabelových rozvodů, elektrický ohřev výměn.
Využití opuštěného úseku drážního tělesa není v současném stupni zpracování projektové
dokumentace stabilizováno a je dosud předmětem projednávání mezi investorem a dotčenými
složkami veřejné správy. V rámci realizace tohoto záměru bude sneseno kolejové lože (štěrk),
pražce a kolejnice z opouštěného úseku. Výzisk bude zčásti využit v téže stavbě, zčásti bude
zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Není plánováno využití opuštěného úseku pro
drážní účely.
Rozsah osobní dopravy na trati ve výhledovém stavu je uvažován ve dvou provozních
konceptech – koncept stávající a koncept optimalizace. V konceptu stávající je uvažováno
s rozsahem dopravy shodným se stávajícím stavem. V konceptu optimalizace je uvažováno
s úpravou provozního konceptu v souladu s výhledovými opatřeními na straně objednatelů
regionální osobní dopravy, mezi které patří zrušení objednávky dopravy v úseku Světlá nad
Sázavou – Čáslav ze strany kraje Vysočina, spojení linky Kolín – Čáslav s příměstskou linkou
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Praha – Nymburk – Kolín a její provozování novými vícesystémovými příměstskými
jednotkami, zavedení linky Čáslav – Vlkaneč pro obsluhu zastávek v úseku Golčův Jeníkov –
Čáslav na území Středočeského kraje a její provozování nízkokapacitní motorovou jednotkou
s přestupní vazbou na rychlíky v žst. Čáslav. Vzhledem k tomu, že nelze nyní predikovat
časový horizont realizace jednotlivých opatření, ani přesný rozsah dopravy v jednotlivých
relačních ramenech, jsou veškeré kapacitní výpočty a vstupy pro ekonomické hodnocení
stavby, hlukovou studii apod. určeny rozsahem dopravy dle konceptu stávající. Rozsah
nákladní dopravy ve výhledovém stavu vychází se současného stavu a reflektuje snahu o
převedení většího množství silniční dopravy na dopravu železniční s využitím kapacitně
vhodné tratí Brno hl. n. – Kutná Hora hl. n. V návrhovém stavu je proto uvažováno s
navýšením počtu vlaků kategorie NEx a Pn.

Železniční zabezpečovací zařízení
Předmětem

stavby

v

profesi

zabezpečovací

zařízení

je

rekonstrukce

traťového

zabezpečovacího zařízení (TZZ) v traťovém úseku Čáslav – Kutná Hora a jeho úvazka do
stávajících SZZ ve stanici Čáslav a Kutná Hora hl. n.. Součástí stavby je také rekonstrukce
přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na přejezdech na trati Čáslav – Kutná Hora,
které nebudou v rámci stavby zrušeny.

Železniční sdělovací zařízení
V rámci stavby „Rekonstrukce Traťového úseku Čáslav (mimo) - Kutná Hora (mimo)“ jsou
řešeny výměna traťové kabeláže, úpravy dálkového optického kabelu, zajištění provozu ZOK
ČD-Telematika, doplnění přenosového systému, informační zařízení na zastávkách.

Inženýrské objekty
Železniční svršek a spodek
V současném stavu jsou obě traťové koleje provozovány rychlostí V=100 km/h s výjimkou
úseku km 281,400 – 282,660, kde je traťová rychlost snížena na V=70 km/h z důvodu
směrových poměrů. Stávající železniční svršek v celém úseku je tvořen kolejnicí tvaru R65 a
betonovými pražci SB6. Dřevěné pražce jsou užity pouze lokálně v místech železničních
přejezdů Navržená trasa je vedena ve stávající stopě s přeložkou trati od km 281,150 do km
283,300, která odstraňuje propad rychlosti ze 75 km/h na 120/140 km/h. Ve stávajícím stavu je
v širé trati osová vzdálenost cca 4,1m. V novém stavu je osová vzdálenost kolejí v celém
rozsahu rekonstruované trati standardně navržena 4,00 m. Přechod „traťové“ osové
vzdálenosti 4,00 m na „staniční“ 4,75 m je realizován v oblouku před ŽST Čáslav. V celém
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optimalizovaném úseku je navržen v hlavních kolejích č. 1 a 2 nový kolejový rošt z kolejnic
tvaru 60 E2 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním rozdělení
pražců „u“ (600mm). Tloušťka kolejového lože je navržena, v souladu s předpisem SŽDC S3,
v hlavních kolejích na betonových pražcích 350 mm pod spodní ložnou plochou pražce.
Nástupiště:
Zastávka Třebešice (SO 04-14-02)
Nástupiště budou nově postavena v místě a trajektorii odpovídající návrhu nových os kolejí. V
zastávce jsou dvě nová vnější nástupiště, na něž vyúsťují nové přístupové cesty z podchodu
(mostu). Nástupiště mají celkovou délku 110 m. Šířka nástupiště činí 3,0 m. Nástupiště jsou
bezbariérově přístupná přístupovou cestou z komunikace od podchodu (mostu), nebo od
obce. Na zpevněné ploše jsou cestující proti povětrnostním vlivům chráněni přístřešky.
Zastávka Církvice (SO 04-14-03)
V rámci stavby budou vlivem uspořádání nové koleje na rozteč 4,0 m zřízena dvě vnější
nástupiště délky 110 m, šířka nástupiště je 3,0 m. Přístup k nástupištím od obce je navržen
pomocí přístupových chodníků. Na každém nástupišti se osazen přístřešek pro cestující,
orientační systém pro cestující a drobná architektura.
Železniční přejezdy:
Přejezd v km 279,223 (SO 04-13-21)
Přejezd P3718 ev. km 279,223 kříží místní komunikace „Nad Budínem“ s tratí v traťovém
úseku Čáslav – Kutná Hora. Po provedení prací na železničním spodku a svršku bude zřízen
nový přejezd.
Přejezd v km 283,747, silnice III/33720 (SO 04-13-61)
Přejezd P3722 ev. km 283,747 kříží pozemní komunikaci III/33720 mezi obcemi Církvice a
Třebešice s tratí v traťovém úseku Čáslav – Kutná Hora. Po provedení prací na železničním
spodku a svršku bude zřízen nový přejezd.
Sdělovací sítě
Jednotlivé případy křížení kabelů budou v dalším stupni dokumentace projednány s jejich
správci a budou navržena opatření k jejich ochraně
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Veřejné osvětlení
Nový podjezd pod tratí směrem k ul. Chotusické a navazující komunikace vyvolá jednak
přeložku části stávajícího osvětlení v ul. Chotusické, jednak bude nutno osvětlit novou
komunikaci a podjezd.
Kabely ČEZ
V rámci zpracování DUR budou podány na ČEZ Distribuci a.s. řádné žádosti o přeložky, na
jejichž základě ČEZ Distribuce a.s. vypracuje návrh smluv o přeložkách, v nichž budou
uvedeny technické podrobnosti i kvalifikovaný odhad nákladů, zpracovaný ČEZ Distribucí a.s.
Ve všech případech se jedná o kabelové trasy, které již v současnosti kříží stávající železniční
trať. Uložení pod stávající tratí však není podrobně dokumentováno.
Železniční mosty, propustky a zdi
V řešeném úseku je navrženo 7 železničních mostů, 1 estakáda na přeložce trati, 1 podchod
pro cestující, 3 železniční propustky, ke zrušení jsou navrženy 4 železniční propustky. Dále je
mezi mosty zahrnut jeden silniční nadjezd, jeden silniční propustek, jedna zárubní zeď u
komunikace a jeden návěstní krakorec. Pro přestavované mosty a propustky, kde byl změněn
průtočný profil, byl zpracován hydrotechnický výpočet (dále jen HV), který určil světlost nového
otvoru. U mostů a propustků, kde byla zachována nosná konstrukce a neměnit se průtočný
profil, nebyl hydrotechnický výpočet zpracováván. Objekty na stávající trati v místě přeložek
nejsou zařazeny do stavby, a budou ponechány bez úprav.
Železniční mosty:
Most v km 278,905 (SO 04-20-09)
Výstavba nového železničního mostu. Nový most je náhradou za úrovňový přejezd P3717 v
Čáslavi (Chotusická). Most je dvoukolejný, překračuje komunikaci III. třídy + místní chodník
(SO 04-18-07) podchycený zárubní zdí (SO 04-24-01). Nosnou konstrukci tvoří desky se
zabetonovanými svařovanými nosníky o rozpětí 17,5 m. Pro každou kolej je navržena
samostatná deska o 8 nosnících. Světlá šířka mostu je 15,8 m a světlá výška 4,65 m
(podjezdná výška 4,5 m + 0,15 m rezerva). Na levé římse bude realizována PHS (SO 04-4402).

Most v km 279,056 (SO 04-20-01)
Rekonstrukce železničního mostu. Most překračuje vodoteč (Brslenka), je v mezistaničním
úseku a převádí dvě koleje. Stávající nosná konstrukce z roku 1869 je tvořena cihelnou
klenbou na kamenných opěrách, kamennými poprsními zdmi a kamennými křídly. Světlá šířka
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mostu je 4,0 m a světlá výška ve vrcholu 3,9 m. S ohledem na stávající stav cihelné klenby
bude provedena vestavba ŽB klenby. Dále bude provedena sanace kamenného zdiva čel a
poprsních zdí. Sanace bude spočívat v plošném očištění kamenného zdiva, hloubkovém
spárování. Svahy nad klenbou budou vzhledem ke sklonu 1:1,3 odlážděny a nad stávající
římsu bude doplněno zábradlí. Koryto pod mostem bude odlážděno lomovým kamenem do
betonového lože s vytvořením kynety a berm.
Most v km 279,081 (SO 04-20-02)
Rekonstrukce železničního mostu. Mostní objekt překračuje vlečkovou kolej, je v
mezistaničním úseku a převádí dvě koleje. Na objektu proběhla v roce 2011 rekonstrukce.
Koleje jsou v novém stavu navrženy tak, že vpravo trati je vzdálenost zábradlí od osy koleje
3,08 m, vlevo 2,55 m. Na levou římsu mostu bude umístěna ocelová konstrukce, které zajistí
dostatečnou šířku mostu. Za římsy budou osazeny přechodové zídky. Stávající podjezdná
výška zůstane zachována a do stávající vlečky nebude zasahováno. Bude provedena sanace
kamenných křídel včetně přechodů do trati a odláždění za křídly.
Most v km 280,464 (SO 04-20-03)
Přestavba železničního mostu. Mostní objekt překračuje účelovou nezpevněnou komunikaci,
je v mezistaničním úseku a převádí dvě koleje. Nosná konstrukce je tvořena ŽB deskou na ŽB
úložných prazích. Světlá šířka mostu je 2,75 m a světlá výška 1,95 m. Objekt bude přestavěn
na nový ŽB rám, který bude vestavěn mezi stávající opěry. Světlá šířka nového mostu bude
2,2 m, výška 2,1 m.
Most v km 281,910 (SO 04-20-04)
Výstavba nového železničního mostu na přeložce trati. Mostní objekt překračuje polní cestu.
Nový most se nachází vedle mostu na stávající trati v ev. km 281,979. Nový most je navržen
kolmý s průběžným kolejovým ložem. Profil mostu byl navržen s ohledem na místní terénní
podmínky. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rám o jednom poli z betonu C 30/37.
Založení mostu je navrženo plošné. Délka přemostění mostního otvoru je 4,0 m, světlá výška
mostu je 4,35 m.

Most v km 282,570 (SO 04-20-05)
Výstavba nového železničního mostu na přeložce trati. Most skoro v celé své délce překonává
biokoridor, dále v 1. poli překonává náhon, ve 4. poli stávající místní komunikaci a v 6. poli
říčku Klejnárku. Jedná se o spřaženou ocelobetonovou konstrukci s dvěma hlavními
ocelovými nosníky. Nosníky mají v 1. poli výšku 1,85 m a v ostatních polích 2,85 m. Celkově
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má most 8 mostních otvorů s maximálním rozpětím hlavního pole 44 m. Celková délka
přemostění je 288,35 m. Spodní stavba je navržena ze železobetonu s hlubinným založením
na velkoprůměrových pilotách. Opěry jsou železobetonové. Opěra O1 je „standartní“, do opěry
O2 je vložen podchod, který přivádí pěší na nástupiště blízké zastávky Třebešice. Odvodnění
mostu je navrženo s odkapem na terén po celé délce.
Most v km 282,885 (SO 04-20-06)
Výstavba nového železničního mostu na přeložce trati. Mostní objekt překračuje koryto
Olšanského potoka. Délka přemostění mostního otvoru je 5,0 m, světlá výška mostu je 2,9 m.
Most v km 283,943 (SO 04-20-08)
Přestavba železničního mostu. Most překračuje vodoteč Křenovka, je v mezistaničním úseku a
převádí dvě koleje. Stávající nosná konstrukce kamenné klenby a kamenných opěr z roku
1870 byla v roce 1966 doplněna vestavěnou betonovou klenbou. Světlá šířka mostu je 2,55 m
a světlá výška 2,2 m ve vrcholu klenby. Odborem životního prostředí, Městského úřad v Kutné
Hoře byl vznesen požadavek na rozšíření stávajícího objektu na světlé rozměry 15 x 2,97 m.
Stejný požadavek byl vznesen i na budoucí most silničního obchvatu obce Církvice, který
bude vzdálený cca 35 m. Most bude přestavěn na nový ŽB polorám světlé šířky 15 m a světlé
výšky 2,97 m.
Podchod v km 278,742 (SO 04-20-10)
Novostavba železničního podchodu Čáslavi, kde spolu s vedlejším podjezdem nahrazuje
stávající přejezd na ulici Chotusická. Terénní úpravy a komunikace okolo podchodu jsou
součástí SO 04-18-07 podjezd v km 278,905. Navržený podchod má dva boční výstupy a
převádí dvě koleje. Pro zajištění podchodu ulice jsou výstupy z podchodu navrženy pomocí
schodišť, bezbariérová cesta je zajištěna pomocí vedlejšího podjezdu. Odvodnění podchodu
bude s ohledem na nedostatečnou výšku kanalizace, přečerpáváno do jímky, odkud bude
gravitačně svedeno do dešťové kanalizace.
Železniční propustky:
Železniční propustek v km 278,733 (SO 04-21-08)
Zajištění železničního propustku. Jedná se o stávající jednotnou kanalizaci DN 1100 vedoucí
pod kolejemi.
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Železniční propustek v km 280,605 (SO 04-21-01)
Zrušení železničního propustku. Stávající není pro odvodnění železničního spodku využitelný
a bude zrušen. Celý propustek bude vyplněn betonovou směsí.
Železniční propustek v km 280,812 (SO 04-21-02)
Přestavba železničního propustku. Nosná konstrukce stávajícího propustku je tvořena dvěma
železobetonovými troubami o průměru 350 mm, délka stávajícího propustku je 9,9 m.
Propustek bude nahrazen železobetonovými rámovými prefabrikáty o světlé šířce 2,0 m a
světlé výšce 0,9 m. Propustek převádí občasnou vodoteč z pravé strany na levou.
Železniční propustek v km 281,175 (SO 04-21-03)
Zrušení železničního propustku. Stávající propustek není pro odvodnění železničního spodku
trati využitelný a bude zrušen. S ohledem na jeho malou stavební výšku bude těleso trati
otevřeno a konstrukce propustku bude snesena min. 1,2 m pod novou niveletu koleje.
Železniční propustek v km 281,187 (SO 04-21-04)
Zrušení železničního propustku. Stávající propustek není pro odvodnění železničního spodku
trati využitelný a bude zrušen. S ohledem na jeho malou stavební výšku bude těleso trati
otevřeno a konstrukce propustku bude snesena min. 1,2 m pod novou niveletu koleje.
Železniční propustek v km 284,723 (SO-04-21-06)
Zrušení železničního propustku. Stávající propustek není pro odvodnění železničního spodku
trati využitelný a bude zrušen. S ohledem na jeho malou stavební výšku bude těleso trati
otevřeno a konstrukce propustku bude snesena min. 1,2 m pod novou niveletu koleje.
Železniční propustek v km 284,885 (SO-04-21-07)
Přestavba železničního propustku. Nosná konstrukce stávajícího propustku je tvořena
zabetonovanými kolejnicemi na kamenných opěrách. Délka stávajícího propustku je cca. 10,7
m. Propustek bude nahrazen železobetonovými rámovými prefabrikáty s římsami o světlé
šířce 2,0 m a světlé výšce 0,9 m. Propustek převádí občasnou vodoteč z levé strany na
pravou.
Opěrné a zárubní zdi:
Zárubní zeď v km 278,905 (SO 04-24-01)
Předmětem tohoto objektu je projekt nových zárubních zdí v km 278,905, podél komunikace
Chotusická, kde je prováděna úprava místních komunikací v rámci SO 04-18-07 Podjezd v km
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278,905. Zárubní zdi leží převážně na pravé straně železniční trati, kde tvoří zářez pro
upravenou komunikaci v ulici Chotusická. Dále zdi pokračují pod mostem SO 04-20-09 na
levou stranu železniční trati. Zárubní zdi podchycují stávající terén a částečně těleso
železniční trati. Nové zárubní zdi jsou navrženy jako železobetonová pilotová stěna bez
kotvení o max. výšce 4 m nad terénem. Celková délka zdi je 111,25 m.
Mostní objekty na komunikacích:
Silniční nadjezd v km 281,193 (SO 04-25-01)
Výstavba nového silničního nadjezdu. Nový silniční nadjezd nahradí současné úrovňové
křížení trati v ev. km 281,219 (P3719 na Kalabousku) se silnicí II/339. Nadjezd překonává trať
a místní komunikaci. Jedná se o trvalý silniční most o třech polích. Nosnou konstrukci tvoří
monolitická spojitá deska s chodníkovými konzolami z dodatečně předpjatého betonu. Rozpětí
jednotlivých polí je 14,0 m +20,0 m + 14,0 m. Rozmístění pilířů je zvoleno s ohledem na
stávající a novou polohu kolejí a komunikace. Z obou stran bude na most navazovat klasické
silniční násypové těleso. Na mostě bude dle hlukové studie po obou stranách PHS.
Silniční propustek v km 281,163 (SO 04-25-02)
Výstavba nového silničního propustku. Propustek je tvořen 24 prefabrikáty o světlé šířce 2,0 m
a světlé výšce 1,5 m. Vtoková a výtoková trouba je monolitická. Na tyto koncové částí jsou
nasazeny římsy, které jsou rovnoběžné s osou komunikace. Sklon propustku je 1,00% z pravé
strany komunikace na levou (ve směru z Čáslavi na Kutnou Horu) a odpovídá
hydrotechnickému posouzení. Zásyp propustku a těleso silnice je součástí SO 04-18-02.
Koryto vodoteče včetně svahů bude na vtoku i výtoku propustku odlážděno.
Návěstní krakorce a lávky:
Lávka km 278,200 (SO 03-26-01)
Zrušení stávající ocelové příhradové konstrukce.
Návěstní krakorec v km 281,210 (SO 04-26-01)
Nový návěstní krakorec přes kolej č. 1 a kolej č. 2. Délka výložníku krakorce je 9,0 m. Volná
výška pod krakorcem je 7,5 m. Na krakorci jsou umístěna dvě návěstidla. Sloup krakorce je
svařen z ocelových válcovaných profilů a je přišroubován k základové patce pomocí kotevních
šroubů. Základ krakorce tvoří dvoustupňová betonová patka vyztužená konstrukční výztuží
vybetonovaná na podkladním betonu s kari sítí.

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

35

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Potrubní vedení
Kanalizace:
Ochrana kanalizace DN1100 v km 278,736 (SO 04-70-04)
Stávající kanalizace vede pod železničním přejezdem, který bude v rámci stavby zrušen, a
budou doplněny trativody. Kolize se nepředpokládá. Při snížení krytí je třeba potrubí ochránit
betonovými panely.
Přeložka kanalizace v km 278,900 (SO 04-70-06)
Stávající kanalizační sběrač z betonového potrubí B 900x1350 je v kolizi s navrhovanou
zárubní zdí. Navržena je přeložka této kanalizace vedená v nové komunikaci. Na začátku
bude vybudována spádišťová šachta, následně bude potrubí vedeno směrem k podjezdu,
odkud bude stoka vedena v minimálním spádu (0,25%). Přeložka stoky bude napojena do
stávající odlehčovací komory, která bude upravena. Délka přeložky je 252m, po trase budou
vybudovány revizní šachty.
Odvodnění podchodu 278,742 (SO 04-70-06)
Nový podchod pod železniční tratí bude mít 2 kanalizační přípojky (jednu na každé straně
kolejí), kterými budou odváděny dešťové odpadní vody zachycené odvodňovacími žlábky a ze
zastřešení do veřejné jednotné kanalizace. Přípojky budou napojeny do stávající kanalizace
pomocí nově vysazených odboček.
Kutná Hora - Přípojka kanalizace pro garáž MUV (SO 05-70-08)
Nový objekt. Garáže MUV bude mít oddílné kanalizační přípojky. Splaškové odpadní vody ze
sociálního zařízení budou gravitačně svedeny do čerpací šachty u objektu. Z čerpací šachty
budou odpadní vody čerpány do veřejné tlakové kanalizace PE d125 v ulici Novodvorská.
Dešťové vody ze střechy objektu budou odvedeny společným potrubím do stávajícího příkopu
na protější straně komunikace. Přípojka bude z plastové potrubí PVC DN 150 SN 8. Místo
vyústění do příkopu bude opevněno.
Vodovody:
Přeložka vodovodu DN100 v km 278,733 (SO 04-70-13)
Vzhledem k doplnění trativodů do konstrukce železničního spodku, dojde k jejich kolizi se
stávajícím vodovodním potrubím. Z toho důvodu je navržena přeložka vodovodu LT DN 100 v
délce 21 m. Trasa přeložky je navržena v souběhu se stávajícím vodovodem. Po dobu stavby
je nutné zachovat zásobení lokality vodou např. vybudováním obtoku
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Přeložka vodovodu DN80 v km 279,900 (SO 04-70-14)
Je navržena přeložka vodovodu dlouhá 25m z důvody kolize s novým příkopem. Trasa
přeložky je navržena v souběhu se stávajícím vodovodem. Pod železniční tratí bude vodovod
uložen v chráničce DN 200 délky 18 m.
Přeložka vodovodu DN160 v km 283,500 (SO 04-70-15)
Z důvodu doplnění příkopů pro odvodnění železniční trati je navržena přeložka stávajícího
vodovodu PVC d160. Trasa přeložky je navržena v souběhu se stávajícím vodovodem v délce
34 m.
Přeložka vodovodu DN80 v km 278,900 (SO 04-70-16)
Stávající vodovod je v kolizi s novou zárubní zdí. Navržena je jeho přeložka. Trasa přeložky je
navržena v souběhu s přeložkou kanalizačního sběrače a kopíruje nový terén.
Přípojka vodovodu pro garáž MUV (SO 05-70-17)
Nový objekt bude zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu v ulici Novodvorská. Trasa
přípojky je navržena v komunikaci.

Plynovody:
Přeložka NTL plynovodu v km 278,730 (SO 04-70-24)
Stávající plynovod bude v rámci rekonstrukce trati nutné přeložit z důvodu doplnění trativodů
do konstrukce železničního spodku. Přeložka plynovodu je navržena v souběhu s jeho
stávající trasou mimo železniční přejezd. Délka přeložky je 27,5m, pod železniční tratí bude
uložena v plastové chráničce délky 23m.
Přeložka NTL plynovodu v km 279,195 (SO 04-70-25)
Stávající plynovod bude v rámci rekonstrukce trati nutné přeložit z důvodu doplnění příkopu
pro odvodnění železniční trati. Přeložka plynovodu je navržena v souběhu s jeho stávající
trasou mimo železniční přejezd. Délka přeložky je 30 m, pod železniční tratí bude uložena v
plastové chráničce délky 18 m.
Přeložka VTL plynovodu v km 279,968 (SO 04-70-26)
Stávající plynovod bude v rámci rekonstrukce trati nutné přeložit z důvodu doplnění příkopů
pro odvodnění železniční trati. Přeložka plynovodu je navržena v souběhu s jeho stávající
trasou. Délka přeložky je 38 m, pod železniční tratí bude uložena chráničce délky 20 m. Po
obou stranách trati budou třízeny nové HUP.
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Přeložka VTL plynovodu v km 281,489 (SO 04-70-27)
Stávající plynovod bude v rámci rekonstrukce trati a s ní související úpravě trasy železniční
trati přeložen. Trasa přeložky dlouhá 60m bude kolmo křižovat železniční trať. Složena je z 2
přímých úseků a 3 oblouků o poloměru 10m, pod tratí bude uloženo v chráničce.
Přeložka VTL plynovodu v km 286,098 (SO 04-70-28)
Stávající plynovod VTL bude v rámci rekonstrukce trati nutné přeložit z důvodu doplnění
příkopů pro odvodnění železniční trati. Přeložka plynovodu je navržena v souběhu s jeho
stávající trasou. Délka přeložky je 36 m, pod železniční tratí bude uložena chráničce délky
21 m.

Produktovody:
Přeložka produktovodu ČEPRO v km 276,684 (SO 02-70-31)
Produktovod firmy šikmo křižuje stávající železniční trať. Z důvodu kolize s novými příkopy je
nutné produktovod přeložit. Navržená přeložka produktovodu bude křižovat kolmo
rekonstruovanou železniční trať. Trasa přeložky je složená z 3 oblouků o poloměru min. 5 m a
2 přímých úseků v celkové délce 85 m. Potrubí bude v úseku pod železniční tratí a stávající
komunikací uloženo v chráničce délky 28m.
Přeložka ropovodu MERO v km 281,500 (SO 04-70-30)
Ropovod šikmo křižuje stávající železniční trať. Z důvodu úpravy trasy železniční trati bude
ropovod v kolizi se zářezem. Navržená přeložka produktovodu bude křižovat kolmo novou
trasu železniční trati. Trasa přeložky je složená z 3 oblouků o poloměru min. 10 m a 2 přímých
úseků v celkové délce 80m. Potrubí bude pod železniční tratí uloženo v chráničce.
Pozemní komunikace
Nadjezd v km 281,3 (SO 04-18-02)
Zřízení přístupu na nově budované nástupiště. Plocha napojení navazuje z jedné strany na
nové nástupiště a z druhé strany na nově budovanou komunikaci.
Přístupový chodník k zast. Třebešice (SO 04-18-04)
Součástí tohoto objektu je zřízení přístupů na nově budovaná nástupiště. Jeden z přístupů je
veden v opěře mostu, druhý se odpojuje v nejbližším možném místě od stávající komunikace
a je napojen na nové nástupiště. Přístupy z jedné strany navazují na stávající komunikaci a z
druhé na nová nástupiště.
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Přístupový chodník k zast. Církvice (SO 04-18-05)
Součástí tohoto objektu je zřízení nadjezdu přes dráhu. Jedná se o přeložku silnice II/339,
která je vedena nadjezdem přes dráhu a je napojena na přeložku I/38. U napojení na I/38 je
zhotoven sjezd na komunikaci k přejezdu v obci Lochy. U nájezdu ze silnice II/339 na nový
nadjezd je počítáno s křižovatkou napojující přilehlý areál a na druhé straně je napojena nová
komunikace připojující stávající vjezdy u nově budovaného nadjezdu. Dále je pod mostem
zřízena příjezdová komunikace k soukromému objektu.

Podjezd v km 278,905 (SO 04-18-07)
Návrh přeložky komunikace Chotusická v Čáslavi u ŽST Čáslav po zrušení úrovňového
železničního přejezdu č.P3717. Komunikace bude vedena podjezdem v základní šířce 7,0 m
pod dráhou v km 278,905. Objekt zahrnuje situační a výškové úpravy nejen komunikace, ale i
přilehlého terénu včetně chodníků.
Přístupová komunikace ke garáži MUV, Kutná Hora (SO 05-18-08)
Součástí objektu je vybudování zpevněné plochy u garáží pro MUV. Plocha bude vedena po
terénu a bude navazovat na garáže a na stávající komunikaci
Protihlukové stěny
Protihlukové stěny (PHS) jsou navrženy v důsledku vlivu úprav trati na celkovou hlučnost
v okolí trati a s ohledem na plánované zvýšení rychlosti a kapacity v rámci modernizace
traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo). Umístění, rozsah a výšky PHS jsou
navrženy na základě zpracované hlukové studie. Trasa protihlukových stěn je hlukovou studií
navržena v Čáslavi po pravé i levé straně. Dále jsou navrženy už jen při jedné straně.
Č. 2

SO 04-44-01 Čáslav - Kutná Hora, protihluková stěna v km 278,700 - 278,815

Č. 3

SO 04-44-02 Čáslav - Kutná Hora, protihluková stěna v km 278,886 - 279,051

Č. 4

SO 04-44-03 Čáslav - Kutná Hora, protihluková stěna v km 279,218 - 279,315

Č.8//9 SO 04-44-04 Čáslav - Kutná Hora, protihluková stěna nadjezd v km 281,193
Č5

SO 04-44-05 Čáslav - Kutná Hora, protihluková stěna v km 281,019 - 281,298

Č6

SO 04-44-06 Čáslav - Kutná Hora, protihluková stěna v km 281,431 - 281,874

Pozemní objekty budov
ŽST Čáslav úpravy (SO 03-40-01)
Tento objekt řeší stavební úpravy pro výměnu stávající nebo osazení nové technologie ve
stávajících budovách v železniční stanici Čáslav. Tyto úpravy se týkají nové výpravní budovy.
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Jedná se o kabelovou šachtu před vstupem do rozvodny 6 kV, kompletní opravu střešního
pláště., opravení povrchů v rozvodně 6 kV, opravy povrchů v ústředně, opravy a doplnění
v dopravní kanceláři, náhrada klimatizace ve stavědlové ústředně.
SO 04 41 03 zastřešení výstupů z podchodu 278,742
Zastřešení výstupu z podchodu slouží k ochraně cestujících vcházejících do podchodu před
povětrnostními vlivy a k omezení vniknutí srážkové vody do podchodu. Šířka zastřešení je
přibližně 4,6 m, délka 11,7 m nad severním, 7,1 + 9,3 m nad jižním výstupem. Podchodná
výška přístřešků je navržena min. 2,5 m. Dešťové vody ze střechy zastřešení jsou svedeny
pomocí žlabů, svodů do kanalizace u jižního přístřešku, dešťové vody ze severního přístřešku
volně stékají ze zastřešení na zem a vsakují se do okolní zeleně.
ŽST Kutná Hora, garáž pro MUV (SO 05-40-02)
Novostavba jednolodní haly pro garážování a údržbu motorových univerzálních vozíků (MUV)
s nezbytným zázemím. Nová hala je navržena jako náhrada za demolovanou garáž v rámci
úprav železniční stanice Čáslav (viz SO 04-45-01 Čáslav - Kutná Hora, demolice). Z
provozních důvodů je hala nově navržena v železniční stanici Kutná Hora-hlavní nádraží.
Konkrétní umístění haly je na kolínském zhlaví na stávající koleji 13a před stávajícím
přístřeškem pro MUV a telekomunikačním stožárem. Novou halu budou protínat dvě souběžné
koleje: stávající průjezdná kolej 13a, která je zakončena ve stávajícím přístřešku pro MUV a
nová kolej 15, která bude v hale ukončena. Pod kolejí 15 bude zřízen prohlížecí kanál pro
možnost provádění oprav MUV. V přístavku bude sociální zařízení pro obsluhu garáže (WC,
sprcha, šatna s kuchyňkou) a sklad náhradních dílů.
Zastávka Třebešice:
Drobná architektura (SO 04-40-05)
Mobiliář je soustředěn v prostoru dvou bočních nástupišť, jedná se o lavičky a koše na
odpadky. Všechen mobiliář je pevně kotven pod dlažbu k betonovému základu pomocí
chemických kotev.
Zastřešení nástupiště (SO 04-41-01), Orientační systém (SO 04-43-02)
Na každém nástupišti je navrženo po jednom přístřešku 6,0 x 2,0 m. Osazení tabulí a dalších
prvků orientačního systému.

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

40

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Zastávka Církvice:
Drobná architektura (SO 04-40-06)
Mobiliář je soustředěn v prostoru dvou bočních nástupišť, jedná se o lavičky a koše na
odpadky. Všechen mobiliář je pevně kotven pod dlažbu k betonovému základu pomocí
chemických kotev.
Zastřešení nástupiště (SO 04-41-02), Orientační systém (SO 04-43-03
Na každém nástupišti je navrženo po jednom přístřešku 6,0 x 2,0 m. Osazení tabulí a dalších
prvků orientačního systému.
ŽST Kutná Hora úpravy (SO 05-40-07)
Tento objekt řeší stavební úpravy pro výměnu stávající nebo osazení nové technologie ve
stávajících budovách v železniční stanici Kutná Hora-hlavní nádraží. Tyto úpravy se týkají
objektu dopravně-provozní budovy a objektu trafostanice. Dojde k adaptaci jedné místnosti pro
umístění technologie zabezpečovacího zařízení, nedochází tak k zásadním stavebním
zásahům do konstrukcí. V místnosti budou opraveny a nově provedeny povrchy. Do místnosti
budou osazeny nové protipožární dveře. V objekt trafostanice dojde v rámci výměny záložního
zdroje k opravě interiérů, modernizaci vzduchotechniky a opravě střešního pláště nad
upravovanými místnostmi.
Demolice
Pozemní objekty, které je nutné demolovat v rámci rekonstrukce daného traťového úseku z
důvodu jejich kolize s novým kolejovým řešením, kolizí s novými silničními objekty nebo kolizí
s novým řešením zastávek: drážní domek a obytné budovy v místě nového mimoúrovňového
křížení v lokalitě Kalabousek, drážní domek v zastávce Třebešice.
Trakční vedení
Širá trať je zatrolejována novými vodiči do elektrického dělení žst. Kutná Hora. Z důvodu
narovnání trati vlivem přeložení trati v prostoru Třebešice dochází ke snížení počtu stožárů.
Napojení TV ze žst. Čáslav budou z části využity stávající stožáry pro elektrické dělení.
Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
Bude provedena obnova osvětlení žst. Čáslav, zast. Třebešice, zast. Církvice. Bude
provedena úprava rozvodu VN 6 kV. Ke garáži MUV bude provedena přípojka NN.
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Ukolejnění kovových konstrukcí
Úprava stávajícího řešení ukolejnění (montáže, demontáže a provizorní úpravy) v závislosti na
provedených stavebních úpravách kolejí, trakčního vedení a vodivých konstrukcí.
Ostatní stavební objekty
Bude provedeno kácení zeleně. Náhradou za vykácené stromy a keře bude provedena
náhradní výsadba. Rozsah kácení je uveden v dendrologickém průzkumu (volná příloha).
Podrobná kilometráž umístění jednotlivých propustků a jejich technické řešení je zpracováno v
Migrační studii, která je volnou přílohou této dokumentace.
Plán organizace výstavby
V souvislosti s maximální možnou ochranou životního prostředí budou při realizaci stavby
dodrženy následující podmínky. Podmínky jsou součástí technického řešení projektové
dokumentace:



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.



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.



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 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.



Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot, a zejména případná recyklační
stanice je třeba umístit mimo obytnou zástavbu, s ohledem na minimalizaci plošného
rozsahu zařízení stavenišť, a zároveň s ohledem na minimalizace prašnosti z výstavby.
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Prašné materiály budou skladovány v uzavřených skladovacích prostorách, případně
na závětrné straně od obytné zástavby, případně budou při nevhodných klimatických
podmínkách skrápěny, případně budou budovány protiprachové zástěny.



Klimatické podmínky budou průběžně sledovány, následně budou podle aktuální
potřeby aplikovány vhodná opatření pro eliminaci prašnosti.



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,
zejména při výjezdu ze staveniště. Veškeré stavební mechanismy a příjezdové cesty
budou čištěny pravidelně.



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



Prašné stavební práce (manipulace se sypkým materiálem) budou probíhat pouze v
pracovní dny v době od 6:00 do 18:00 hod., v sobotu pak od 8:00 do 12:00 hod., v
neděli a ve státní svátky tyto stavební práce probíhat nebudou.



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



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



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



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



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.
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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.



Pro budované mostní objekty, resp. propustky platí, že před propustky a uprostřed
propustků nesmí být schodovité překážky vyšší než 10 cm. Propustky nesmí mít na
koncích odkalovací jímky. Propustky nesmí být v celé své šíři trvale průtočné.



Skrývka ornice bude provedena v období od září do ledna z důvodu možného hnízdění
avifauny využívající k hnízdění polní plochy. V lokalitě RBC Vrabcov je nutno před
provedením skrývky ornice provést kontrolu trasy ekodozorem.



Protihlukové stěny a clony budovat z neprůhledného materiálu. Pokud bude zvolen
průhledný typ protihlukové stěny, je nutné jej zajistit proti kolizi s letícími ptáky
pískováním 2,5 cm širokými neprůhlednými pruhy o rozteči maximálně 12 cm.



Na základě stanoviska Krajského úřadu středočeského kraje ze dne 14. 7. 2017, č. j.
079423/2017/KUSK, je při provádění stavení činnosti nutné uplatnit opatření, která
povedou k jejímu omezení, opatření jsou uvedená v „Metodice pro stanovení opatření
ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“. Tato metodika je
dostupná dálkovým přístupem na webových stránkách Ministerstva životního prostředí
ČR.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané zahájení stavby je v 11/2021.
Předpokládané dokončení stavby je v 12/2023.

B.1.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků


Kraj: Středočeský



ORP: Čáslav, Kutná Hora



Obec: Církvice, Čáslav, Kutná Hora, Třebešice
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B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
K záměru bude vedeno navazující řízení dle zákona 100/2001 Sb., § 3 písm. g a zároveň dle §
9a a následujících. V tomto případě se bude jednat o územní řízení podle zákona
č. 183/2006 Sb. Příslušnými stavebními úřady v tomto případě budou Městský úřad Kutná
Hora - Stavební úřad a Městský úřad Čáslav - Stavební úřad.

B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Půda
Posuzovaná stavba bude situována převážně na stávající železniční trati. V okolí obce
Třebešice bude vybudována přeložka dráhy. Realizace záměru předpokládá zábor a odnětí
pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) či půdy určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Stavbou bude dotčeno i ochranné pásmo lesa (tzn. území do 50 m od okraje lesních
pozemků). Bude nutné zažádat příslušný orgán ochrany ZPF, resp. lesů, o odnětí těchto
pozemků. Zábory pozemků budou v rozsahu nezbytně nutném. Trvalé a dočasné zábory jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Tab. 1: Trvalý a dočasný zábor ZPF a PUPFL
zábor
rozloha [m2] záboru v katastrálním území

trvalý

k. ú.

k. ú.

k. ú.

k. ú.

k.

Čáslav

Třebešice

Sedlec u

Církvice u

Malín

Kutné

Kutné

Hory

Hory

ú.

k. ú.

celkem

Kutná
Hora

18 962

58 892

0

405

0

0

78 259

5 397

29 671

104

1 460

0

0

36 632

5 705

3 308

104

7 220

0

0

16 337

0

885

0

0

0

0

885

0

6 388

0

0

0

0

6 388

0

0

0

0

0

0

0

zábor ZPF
dočasný
zábor ZPF
nad 1 rok
dočasný
zábor ZPF
do 1 roku
trvalý
zábor
PUPFL
dočasný
zábor
PUPFL
nad 1 rok
dočasný
zábor
PUPFL do
1 roku

Zábory budou dotčeny plochy ÚSES a VKP, nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území.

B.2.2. Voda
Odběr vody lze předpokládat ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště, resp.
přístupových cest). Ve fázi provozu bude potřeba vody minimální. Při výstavbě bude docházet
ke spotřebě technologické vody, a to zejména na kropení materiálu při hutnění náspů, kropení
betonu při betonářských pracích, čištění spár, resp. čištění techniky před výjezdem ze
staveniště, kropení přístupových tras. Velikost spotřeby vody bude záviset na ročním období
provádění prací a souvisejícím počasí. Zásobování vodou bude řešeno ze stávajících
veřejných vodovodních řadů a hydrantů z objektů stavebníka. Do lokalit bez stávající
vodovodní sítě bude voda dle potřeby dovážena.
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Zde je třeba 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. Tato spotřeba bude obdobná jako v současné době. Případem nárazové
potřeby vody může být řešení havarijních situací. Další výrazné změny v odběrech a spotřebě
vody ve srovnání s dnešním stavem nejsou předpokládány.

B.2.3. Ostatní přírodní zdroje
Surovinové zdroje
V rámci realizace budou pro výstavbu používány běžné stavební materiály a suroviny.
Všechny tyto materiály a suroviny budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.
Lze předpokládat použití kameniva a štěrkopísku pro betonové konstrukce (pozemní stavby),
beton a asfaltové směsi při budování mostních objektů, plastové trubky a kabely, běžné
stavební hmoty (cement, vápno, písek atd.). Dále mohou být v menší míře použity běžné
materiály, jako je dřevo, sklo, izolace apod. Pro zhotovení železničního tělesa vznikne potřeba
zemin, štěrku a štěrkopísku. Tyto materiály lze využít z výzisku opuštěného tělesa v souladu s
požadavky zákona o odpadech, a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo na stavbách
jiných při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako materiálu. Dalšími
materiály, které je takto možné využít, jsou např. beton, asfaltové směsi, zemina a kamení,
apod. Výrazně se tak snižují nároky na nové materiálové zdroje.
Pro provoz strojních zařízení a nákladních automobilů budou spotřebovávány pohonné hmoty,
které budou odebírány z běžné distribuční sítě.
Přesné množství jednotlivých surovin a jejich zdroje není v současné době možné
specifikovat. Množství bude stanoveno v navazujících stupních projektové dokumentace.
Stanovení skutečného množství surovin, jejich zdrojů a jejich získání bude v náplni dodavatele
stavebních činností.
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B.2.4. Energetické zdroje
V období výstavby bude elektrická energie spotřebovávána při provozu zařízení stavenišť.
Zařízení staveniště budou napojena na stávající rozvody z objektů stavebníka nebo, u zařízení
v mezistaničních úsecích, bude využito mobilních agregátů.
V rámci provozu trať spotřebovává určité množství elektrické energie pro napájení sdělovacích
a zabezpečovacích zařízení, dispečerského ovládání, na osvětlení venkovního prostranství,
elektrický ohřev výhybek, elektrické zařízení pro předtápění osobních vozů, dálkové ovládání
úsekových odpojovačů, přípojky 22 kV, přeložky silnoproudých rozvodů a zařízení apod.
Vybudováním nového úseku železnice s trakčním vedením a opuštěním stávajícího úseku
s trakčním vedením (mimo přeložku) nedojde v období provozu k zvýšení či snížení spotřeby
elektrické energie.
Množství spotřebované energie se vlivem realizace záměru podstatně nezmění.

B.2.5. Biologická rozmanitost
Biologickou rozmanitostí se zabývá zejména Přírodovědný průzkum a Migrační studie, která
jsou volnou přílohou této dokumentace. Posuzovaná železniční trať prochází úsekem mezi
Kutnou Horou a Čáslaví. Z velké části vede v souběhu se silnicí I/38, v okolí převažuje kulturní
zemědělská krajina. V blízkosti železnice se nachází dvě vodní plochy – rybník Utopenec u
Církvic a rybník Vrabcov u Třebešic. Od rybníku Vrabcov směrem k železnici se rozkládají
mokřadní a lesní společenstva, v okolí kóty Bambous pak také zbytky suchých stráněk.
V dotčeném území byl proveden biologický průzkum území zaměřený na zjištění přítomných
druhů rostlin a živočichů, vč. biotopů. Železniční trať prochází primárně velkoplošně
obhospodařovanou krajinou. Biodiverzita těchto částí je poměrně nízká, neboť rozsáhlé plochy
jsou intenzivně využívány, vč. aplikace herbicidů a průmyslových hnojiv. Liniové struktury,
které jsou v území přítomny, jsou silně eutrofizovány, často převládá jedna či více dominant
(např. ovsík vyvýšený, kopřiva dvoudomá, ostružiník křovitý). Paradoxně zářezy železnice
poskytují podmínky k výskytu vzácnějších, teplomilných druhů plevelů. Zároveň však železnice
slouží k šíření celé řady invazních druhů.
Jako nejhodnotnější území lze označit vodní, mokřadní a navazující biotopy rybníku Vrabcov.
Ačkoliv místy dochází k uplatňování dominantních porostů, jedná se o území s nejvyšší
biodiverzitou, na různorodé podmínky je vázána celá řada ohrožených druhů rostlin a
ohrožených a chráněných druhů živočichů. Mokřadní společenstva jsou v krajině obecně
vzácnější a náchylnější k ovlivnění.
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Na kótu Bambous je vázána sušší vegetace, dochází zde však k postupnému převládání
dominantního ovsíku a k zarůstání dřevinami, tedy k homogenizaci území. Patrné je zde
upuštění od obhospodařování (více či méně pravidelné kosení).
Přehled zaznamenaných druhů organismů, vč. invazních, je uveden v předchozím textu.
Vliv na biodiverzitu je vyhodnocen v kapitole D.1.7.

B.2.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Z hlediska dopravní infrastruktury je stavba samotná součástí dopravní železniční
infrastruktury. V rozsahu napojení na železniční síť nedojde po realizaci stavby k žádným
změnám. Napojení stavby na pozemní komunikační síť bude oproti stávajícímu stavu
upraveno zejména v oblasti dopravních ploch ve stanicích a zastávkách a v místech
stávajících úrovňových křížení s pozemními komunikacemi.
Z hlediska technické infrastruktury bude stavba napojena na stávající infrastrukturu –
přenosovou distribuční soustavu 22kV, na distribuční soustavu nn, na splaškovou a dešťovou
kanalizaci, na vodovodní síť. Stavba vyvolává nutnost ochrany a přeložek sítí technické
infrastruktury během výstavby nedrážních majitelů a správců
Staveniště je přístupné kolejovou dopravou a po místních komunikacích silniční dopravou.
Místo přeložky železniční trati je zpřístupněno provizorními přístupovými cestami napojenými
na veřejnou silniční síť.
Staveniště je přístupné převážně po stávajících komunikacích II. a III. třídy a po místních
komunikacích. Využití provizorních komunikací bude nutné v omezeném rozsahu.
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, II/339, II/337, III/33824, III/33719, III/33721a, III/33720. Pro stavbu budou využity i
další ulice uvnitř města Čáslav a další místní komunikace a provizorní přístupové cesty. Dále
budou využívány stávající zpevněné a nezpevněné polní a lesní cesty. Tyto cesty budou
po ukončení realizace stavby uvedeny do původního (sjízdného) stavu.
V rámci výstavby nové trati v mezistaničních úsecích a rekonstrukce stávajících staničních
úseků trati 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 zvýšený, a tím bude představovat určitou zátěž
(hlukovou i emisní) pro obyvatelstvo podél dopravních tras.
S realizací záměru rovněž souvisí nutnost vlakových výluk, které však budou vhodným
pracovním postupem při stavebních úpravách na trati minimalizovány. Na hlavní řešené trati
(dle JŘ č.230) během rekonstrukce dojde k omezení kapacity dráhy a vlivem možných
nočních prací i k dopravním. Dle stávajícího GVD lze náhradou nočního spoje autobusovou
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dopravou získat cca 5 hodin (23:30 – 04:30). Neuvažuje se však (nejsou navrženy) s
dlouhodobými uzavírkami (nickolejným provozem).
Vzhledem k tomu, že nyní nelze predikovat časový horizont realizace jednotlivých opatření
vedoucích ke změně intenzit dopravy, ani přesný rozsah dopravy v jednotlivých relačních
ramenech, je rozsah dopravy předpokládán beze změny.
Nároky na jinou infrastrukturu, než je uvedeno v předchozích kapitolách, nejsou známy.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Ovzduší
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze krátkodobě během realizace stavby, a to především
emisemi z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu a při výstavbě štěrkového
lože nové trati (zvýšená prašnost v trase trati). Součástí dokumentace, jako volná příloha, je
Rozptylová studie, která se zabývá dopady činnosti recyklační stanice kameniva.
V dotčeném území je v současnosti překračován roční imisní limit pro průměrnou roční
koncentraci benzo(a)pyrenu (viz tabulka v kapitole C.2.1). Příspěvky z dopravy na stavbě
nebudou velké, nicméně v součtu s imisní situací na místě bude nadále docházet k
překračování imisního limitu. Z výpočtů vyplývá, že příspěvek daný realizací záměru
k průměrné roční koncentraci benzenu a benzo(a)pyrenu bude představovat několik tisícin
procenta podílu na imisním pozadí i imisním limitu daných látek. K výraznému překročení
limitních hodnot dojde dle výpočtů u 24hodinové koncentrace PM10. V reálném provozu budou
dosahované koncentrace mnohem nižší. Lze předpokládat, že povolený počet překročení
platného imisního limitu nebude dodržen. Období výstavby posuzovaného stavebního záměru
bude znamenat pouze minimální příspěvek ke stávajícímu imisnímu pozadí a na stávající
kvalitě ovzduší se prakticky neprojeví.
Lze konstatovat, že při realizaci výstavby náspu železničního tělesa dojde k poměrně
významnému zatížení okolí zejména tuhými znečišťujícími látkami, kdy bude docházet k
překročení imisního limitu průměrné denní koncentrace PM10. Vzhledem k tomu, že se jedná o
časově omezené negativní působení, trvající po dobu výstavby, lze tvrdit, že negativní vliv na
ovzduší, resp. zdraví obyvatel bude akceptovatelný, a to zejména při striktním dodržení
opatření ke zmírnění prašnosti.
Během výstavby záměru bude na základě Programu pro zlepšování kvality ovzduší zóna
Střední Čechy důsledně aplikováno opatření BD 3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.
Lze konstatovat, že záměr je v dané lokalitě možné realizovat. Mezi možná opatření pro
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omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti (BD3) patří např. maximální izolace
stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma
zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a
zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.
„Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení
částicemi PM10“ navrhuje následující opatření:
V období přípravy stavby:


Při přípravě stavebních prací vycházet ze znalosti místních podmínek poloha stavby
vůči zástavbě a zejména objektům vyžadujícím zvláštní ochranu, převládající směry
větru, srážky apod.). U déle trvajících prací plánovat nejvíce prašné práce pokud
možno mimo letní měsíce, které jsou charakteristické nízkým počtem srážkových dnů.



Projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat
procesy tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu.



Minimalizovat zásahy do stávajících inženýrských sítí, tj. minimalizace realizace
přeložek vedení a tvorby výkopů.



Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích.



Minimalizovat délky tras staveništní dopravy.

V období realizace stavby:


Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi.



Na obvodovém hrazení stavby případně na objektu zařízení staveniště uvést typ,
rozsah a doby trvání stavebních prací.



Instalovat čistící systém při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné
komunikace.



U déle trvajících staveb neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a
zemní práce postupně v závislosti na výstavbě objektů, obecně platí pravidlo ponechat
po co nejdelší dobu rostlý terén bez narušení, aby nedocházelo ke zbytečnému
uvolňování prachových částic do okolí.



Dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem.



Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční techniky na
minimum.



Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení
prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdopokryvná.

Obecná opatření na staveništi:


Monitorovat prašnost v areálu.



Pro zabránění roznosu materiálu do okolí areál oplotit. Dílce mohou být použity jak na
oplocení, tak i na ochranu (tvorby závětří) hromad sypkých materiálů.
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Jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené zdroje prašnosti, umisťovat
je co nejdále od chráněné zástavby a osadit kolem nich clony.



Koordinovat s ostatními stavebníky v okruhu do 100 m od vlastního staveniště práce
tak, aby nedocházelo k souběhu etapy zemních prací.



Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.



Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.



Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.



U postřiků je možné použít aditiva (chemické stabilizátory), která výrazně zvyšují
protiprašné vlastnosti.

Větrná eroze:


Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu na
staveništi.



Umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie
umísťovat tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým
materiálem.



Při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem.



Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit
práce na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností.

U veřejných komunikací vedle výše uvedených se dále doporučuje:


Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně
čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a
nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit
komunikaci okamžitě po znečištění.

Staveništní komunikace:


Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit.



Vybudovat zpevněnou komunikaci mezi zařízením pro mytí kol nákladních vozidel a
výjezdem z areálu.



Omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích na cca 20 km/hod.



Staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky
k potlačení prašnosti.



Parkování zaměstnanců stavby zajistit výhradně na zpevněných plochách.

Staveništní technika:


Používat stroje s nižšími emisemi PM10.



Preferovat napájení elektřinou nebo použití baterií před využíváním generátorů na
naftový nebo benzinový pohon.



Vypouštět exhalace do odpovídající výšky.
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Opatření pro demolice, broušení, řezání vrtání zde nejsou uváděna, při realizaci záměru
budou prováděny jen v místním měřítku.

Stacionární zdroje znečištění ovzduší
Do stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší během etapy výstavby můžeme zahrnout
jednak prostor zařízení stavenišť a jednak celý úsek budované trati, kde budou probíhat
stavební práce. V etapě výstavby tedy dojde vzhledem k pohybu stavebních mechanizmů
v prostoru zařízení stavenišť a stavebních prací k navýšení emisí zejména tuhých
znečišťujících látek. Toto navýšení bude pouze dočasné a plně reverzibilní.
Snížení zátěže je možné dosáhnout zvolením vhodného technologického řešení a
dodržováním technologické kázně ze strany dodavatelů stavby a vhodným harmonogramem
výstavby, který zohlední ochranu zdraví lidí:


Stavba bude maximálně izolována od okolní zástavby.



Bude probíhat pravidelné čištění ploch zařízení staveniště a příjezdových cest.



Veškeré stavební mechanismy budou pravidelně čištěny, zejména při výjezdu ze
staveniště.



Automobily přepravující stavební materiál budou řádně zaplachtovány.



Prašné stavební práce (manipulace se sypkým materiálem) budou probíhat pouze v
pracovní dny v době od 6:00 do 18:00 hod., v sobotu pak od 8:00 do 12:00 hod., v
neděli a ve státní svátky tyto stavební práce probíhat nebudou.



V případě suchého počasí bude plocha staveniště a příjezdových komunikací
pravidelně skrápěna.

V případě průběžného odvozu není nutno materiál přechodně skladovat, a tak jsou omezeny
požadavky na přechodné deponie.
Tyto podmínky jsou uvedeny také v návrhu omezování prašnosti ze stavebních činností
v dokumentu Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02 jehož součástí je
opatření BD3. Při dodržení výše uvedeného bude znečištění ovzduší v etapě výstavby
sníženo na únosnou mez. Stacionární zdroje znečišťování mohou významně ovlivňovat kvalitu
ovzduší zejména v případě emisí primárních a fugitivních částic PM10, PM2,5. I v případě, kdy
vyjmenovaný bodový zdroj nemá indikován významný imisní příspěvek z primárních nebo
fugitivních emisí PM10, je třeba mu věnovat pozornost a zaměřit se na omezování emisí
prekurzorů sekundárních aerosolů (SO2, NOX).
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Mobilní zdroje znečišťování ovzduší
Mobilními zdroji znečišťování ovzduší budou po dobu výstavby zejména automobily a stavební
mechanismy. Rovněž je třeba po dobu výstavby počítat se zvýšeným provozem na některých
komunikacích (doprava materiálu do místa stavby, odvoz odpadů). Zhoršená imisní situace
může nastat především v intravilánu měst a obcí. Znečištění z dopravy se výrazně projevuje
především v blízkém okolí komunikací. Přibližně 5 - 10m od zdroje dochází k prudkému
poklesu koncentrací imisí jednotlivých škodlivin. Dominantními škodlivinami jsou v případě
automobilové dopravy CO, benzen, benzo(a)pyren a NOx.
Znečištění ovzduší způsobené vlivem výstavby stavebního záměru bude plně reverzibilní a
nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.
Pro potřeby dokumentace byla vypracována Rozptylová studie, která se zabývá dopady
činnosti recyklační stanice kameniva, tato studie je součástí dokumentace jako volná příloha.
Období provozu
Vzhledem k tomu, že předmětem záměru je rekonstrukce a vybudování nového úseku
elektrifikované trati, bude vliv na ovzduší v průběhu provozu stejný jako doposud.
V období provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle
zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží
Znečištění vody, půdy a půdního podloží se, vzhledem k povaze záměru, vyjma havarijních
stavů nepředpokládá. K zamezení znečištění při realizací záměru jsou stanovena opatření
v kapitolách B.1.6 a D.4

B.3.2. Odpadní vody
Během výstavby a provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpadní vody technologické
a splaškové. V průběhu výstavby nebude instalováno čistící zařízení.
Technologické odpadní vody
Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby, budou představovat především
vody znečištěné v průběhu stavebních prací. Odpadní voda bude produkována 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
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pevných staveb). Ta jsou na základě našich zkušeností umístěna mimo vlastní posuzovanou
stavbu v rámci stávajících objektů a platí pro ně to, co je řečeno dále o vodách splaškových.
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. Je
třeba dbát na to, aby voda znečištěná nerozpustnými částicemi neucpávala kanalizační vpusti
či nezanášela kanalizační řád v místech, kde bude kropící technika použita.
Po dokončení stavby budou odpadní vody vznikat v rámci běžného provozu vlakových
souprav a pozemních objektů.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavbě ve velmi omezeném množství. 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 30 l na jedno zařízení staveniště a den.
Vody budou jímány a následně likvidovány v souladu se zákonem o vodách.
Při provozu stavby budou vznikat odpadní vody v rámci běžného provozu vlakových souprav a
nádražních objektů. Likvidace takto vzniklých odpadních vod z provozních objektů bude
řešena stávajícími prostředky, tj. odvedením do kanalizace.
Dešťové vody
Dešťové vody nejsou vodami odpadními. Dešťové vody budou jak v období výstavby, tak
v době provozu železnice odváděny v místech náspů na okraj tělesa. Systém odvodnění bude
tvořen soustavou trativodů, šachet a svodných potrubí podél trati. Odvodnění bude zaústěno
do stávajících vodních toků.
Využití srážkových vod záměr nepředpokládá.

B.3.3. 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. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
zákonů (zákon o odpadech), v platném znění. S legislativou odpadového hospodářství úzce
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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 následujícími vyhláškami a předpisy:


Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (v platném znění),



Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platném znění),



Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění),



Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
(v platném znění),



Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB (v platném znění),



Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků (v platném znění),



Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(v platném znění).



Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
(v platném znění).



Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů
z této evidence (v platném znění).



Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha
III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení
některých směrnic, v platném znění.

Nakládání s odpady
Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem
č. 185/2001 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. 185/2001 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. 93/2016 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 při výstavbě 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 ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 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 podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.
Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce,
přecházejí povinnosti původce dle §16 odst. 1 zákona o odpadech s výjimkou povinnosti
vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se
zvláštními právními předpisy.
K převzetí odpadů do vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo
k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14
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odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek
stanovených v § 17 též obec.
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.
Při odstraňování stavby je doporučeno nejprve vytřídit části, které by mohly být považovány
za nežádoucí příměsi a které by mohly komplikovat recyklaci stavební suti. Pokud to podmínky
stavby dovolí, doporučujeme upřednostnit opětovné využití nekontaminovaných materiálů
v rámci stavby (např. v rámci kolejového svršku a spodku) před jejich uložením na skládku.
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Tab. 2: Předpokládané množství a druhy odpadů vznikajících při realizaci stavebního
záměru (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
kat.č.odpadu

kat.

název druhu odpadu

07 03 04

n

odpadní ředidla

t

1,01

08 01 11

n

odpadní barvy a laky

t

1,01

08 01 17

n

odpady z odstraňování barev nebo laků

t

1,00

08 01 18

o

jiné odpady z barev a laků neuvedené pod č. 08 01 17

t

1,00

08 04 09

n

odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

t

0,01

13 02 06

n

syntetické motorové, převodové a mazací oleje

t

0,01

15 01 01

o

papírové a lepenkové obaly

t

3,07

15 01 02

o

plastové obaly

t

1,32

15 02 02

n

absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

t

0,01

16 02 12

n

vyřazená zařízení obsahující volný azbest

t

0,70

16 02 13

n

trafo s olejem bez náplně PCB a škodlivin

ks

54,00

16 02 13

n

dieselagregát

t

2,40

16 02 14

o

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

t

25,38

16 02 16

o

izolátory porcelánové 10,5 kg

ks

504,00

16 06 01

n

olověné baterie

kg

60,00

16 06 02

n

akumulátory alkalické (NiCd)

t

0,60

17 01 01

o

beton z demolic objektů, základů TV

t

3230,19

17 01 01

o

železniční pražce betonové

t

2983,62

17 01 01

o

kůly a sloupy betonové

t

287,20

17 01 02

o

stavební a demoliční suť (cihly)

t

480,00

17 01 03

o

stavební a demoliční suť (tašky a keramické výrobky)

t

14,26

17 02 01

o

dřevo po stavebním použití, z demolic

t

16,90

17 02 01

o

odpad z interiérů rekonstruovaných obj. - dřevo

t

2,00

17 02 02

o

odpad z interiérů rekonstruovaných obj. - sklo

t

2,00

17 02 03

o

odpad z interiérů rekonstruovaných obj. - plasty

t

0,90

17 02 03

o

PE podložky

17 02 04

n

železniční pražce dřevěné

17 02 04

n

pryžové podložky

17 03 02

o

17 03 03
17 04 01

jedn.

kg
t

celkem

4200,00
73,27

kg

8490,00

vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez
dehtu

t

9374,71

n

asfaltové stavební nátěry

t

0,75

o

odpad mědi a jejich slitin

t

21,90

17 04 05

o

železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje

t

1945,62

17 04 11

o

zbytky kabelů, vodičů

t

12,77

17 05 04

o

výkopová zemina - odkop

t

221632,07

17 05 04

o

zemina a kamení

t

0,00
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kat.č.odpadu

kat.

název druhu odpadu

17 05 08

o

štěrk z kolejiště

17 09 04

o

kamenivo + beton

t

140,01

20 02 01

o

biologicky rozložitelný odpad

t

2408,60

20 03 01

o

komunální odpad

t

12,45

jedn.

celkem
13418,00

Největší množství odpadů budou tvořit odpady katalogového čísla 17 05 04 a 17 05 08.
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O
Poměrně významné množství těchto odpadů bude vznikat při výkopových pracích v rámci celé
stavby (materiál z železničního spodku, výkopek z přeložky, výkop v místě vedené kabelové
trasy, při rekonstrukci mostních objektů apod.). S vytěženou zeminou je třeba nakládat v
souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění.
Zemina z výkopků 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
rekultivačně - asanačních plochách, případně lze tento odpad využít na konstrukční vrstvy
skládek (tzn. k technickému zabezpečení skládky) nebo na terénní úpravy skládky.
17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07, kategorie odpadu O
Jedná se o materiál, který se zpravidla nachází v mezistaničních úsecích a v průjezdných
kolejích. Tento materiál je vhodné recyklovat a po doplnění o novou frakci opětně použít
v železničním svršku. V případě, že kontaminace štěrkového lože bude splňovat podmínky
vyhlášky č. 294/2005 Sb. bude možno tento materiál použít například do násypů, na zpevnění
cest, na rekultivace a technické zabezpečení skládek.
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 (dle výsledků geotechnického průzkumu).
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 17 05 07 a nakládat s tímto odpadem jako
s odpadem nebezpečným (např. biodegradace nebo uložení na skládce nebezpečných
odpadů).
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Další významná množství u takových staveb tvoří odpad katalogového čísla 17 01 01 Beton.
Hmotnostně významnými materiály jsou i kovy, které na obdobných stavbách vznikají
především v rámci demolice drážního tělesa či mostních objektů. Tyto odpady jsou určeny
k předání osobě oprávněné k výkupu druhotných materiálů.
Odpady vznikající při provozu záměru
V rámci provozu půjde především o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace v rámci
údržby drážního tělesa a odpad spojený s běžnou údržbou a opravami drážních zařízení. Dále
se bude jednat o odpady typu komunálního odpadu včetně složek z odděleného sběru
odpadu, které budou vznikat především při každodenním provozu železničních stanic (provoz
výpravních budov železničních stanic, odpady z údržby vlakových souprav, drážního tělesa,
výhybek).
Množství produkovaného odpadu bude obdobné se současným, způsob využití traťového
úseku, zastávek ani stanic nebude v rámci realizace stavby měněn.

B.3.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Pro vyhodnocení vlivu hluku z provozu na nově vybudované železniční trati byla zpracována
Hluková studie. Aktualizovaná Hluková studie je i s výkresy pro denní i noční hlukovou situaci
součástí této Dokumentace jako volná příloha.
Do hlukové studie bylo pro posouzení ovlivnění obytné zástavby hlukem od provozu na
železnici zahrnuto území, ve kterém se nachází obytná zástavba v blízkosti rekonstruované
části železniční trati a kde je předpoklad významného hlukového ovlivnění
Hluk v době výstavby
Hluk v období výstavby nebyl pro potřeby této Dokumentace samostatně modelován. Hlavními
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené
v průběhu stavebních a zemních prací a recyklační základna. Hlavním liniovým zdrojem bude
stavební doprava. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů - bagry,
nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, apod. Hluk ze staveniště bude v čase
proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu
stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce.
Umístění recyklační základny plán organizace výstavby předpokládá na ploše zařízení
staveniště hlavního stavebního dvora v km cca 287,0. V jeho blízkosti se nenachází žádný
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objekt určený k ochraně. Při nepřetržitém provozu se očekává limitní izofona 65 dB ve
vzdálenosti maximálně 135 m od nehlučnějšího zařízení (drtičky kameniva). Nejbližší obytný
objekt se nachází ve vzdálenosti přibližně 600 m, kde se předpokládá při nepřetržitém provozu
ovlivnění cca 50 dB. V případě, že bude potřeba provozovat recyklační linku i v noční době,
bude nutné provést měření hluku, které prokáže nepřekračování hygienického limitu
stanoveného pro stavební činnost v noční době (45 dB).
Hlukové působení bude maximálně redukováno organizací výstavby a bude časově omezeno.

Hluk v době provozu
Výpočtový model prokazuje, že železniční doprava je v posuzované lokalitě významným
zdrojem hluku. Posuzovaná železniční trať je zatížena silnou nákladní dopravou. Porovnáním
hlučností z období před 1. 1. 2001 se stávajícím stavem i výhledovým stavem pro rok 2025
(bez protihlukových opatření) je zřejmé, že stav hlučnosti se ke stávajícímu stavu významně
nezměnil a vlivem rekonstrukce koleje i změnou intenzit dopravy při uvažovaných změnách
rychlostí nedojde k nárůstu hlukové zátěže a je možné použít hlukového limitu s korekcí pro
starou hlukovou zátěž.
Nejbližšími objekty jsou bývalé drážní domky, kde se výpočtové hodnoty pohybují i v noční
době nad 70,0 dB. Pro ochranu nejbližších objektů je proveden návrh protihlukových stěn.
Součástí stavby je realizace mimoúrovňových křížení se silnicemi. Silnice II/339 je zatížena
automobilovou dopravou přesahující 5 000 vozidel za 24 hodin, proto je provedeno posouzení
vlivu hluku na okolní zástavu. S ohledem na zjištěné hodnoty pohybující se těšně nad
hygienickým limitem je protihluková stěna doplněna i na novostavbu silničního nadjezdu. U
ostatních silnic nejsou dostupné intenzity dopravy, avšak nepředpokládá se tak významný
počet automobilů, aby došlo k překročení limitu. V dalším stupni je doporučeno zajistit
předpokládané dopravní zatížení silnic nově navrhovaných křížení a stanovit akustické
ovlivnění okolní zástavby.
V okolí posuzované trati se nachází objekty, které nelze ochránit žádným protihlukovým
opatřením. Jedná se domy v blízkosti železničních přejezdů, kde nelze umístit protihlukové
stěny, protože by došlo k omezení rozhledových poměrů, což snižuje bezpečnost provozu. V
blízkosti některých objektů je navrženo mimoúrovňové křížení a jsou navrženy protihlukové
stěny, některé objekty jsou určeny k demolici, ale zůstávají objekty, které nelze efektivně
ochránit protihlukovou stěnou. U těchto objektů v případě, že měření hluku prokáže překročení
hygienického limitu, jsou možné dvě varianty řešení:
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1) V případě, že není zajištěno větrání chráněného vnitřního prostoru jinak, než otevřeným
oknem do nadlimitně zasaženého venkovního prostoru, potom je možná výměna oken s
doplněním vzduchotechniky (například zajištění větrání pomocí větracích štěrbin s nuceným
odtahem, při dostatečné neprůzvučnosti obvodového pláště).
2) Změna funkce užívání, což v některých případech znamená výkup nemovitostí.
U obytných místností je potřeba zajistit možnost větrání.
Po provedené rekonstrukci železniční trati je nutné provést měření hluku, které prokáže, zdali
je nutné přistoupit k úpravám objektů nebo změně užívání vybraných objektů:
Nad Budínem 870/19, Čáslav, parc.č. st. 1167/1, k.ú. Čáslav (VB 6) – dle vyjádření majitele
objektu nejsou za fasádou k trati obytné místnosti, nepřekročení hygienického limitu u boční
fasády k přejezdu musí potvrdit měření hluku
Církvice č. p. 69, parc.č. st. 584, k.ú. Církvice u Kutné Hory (VB 20) – nadlimitní ovlivnění se
předpokládá i na bočních fasádách. U další obytné zástavby řešeného úseku železniční tratě
se nepředpokládá překračování hygienického limitu.
U další obytné zástavby řešeného úseku železniční tratě se nepředpokládá překračování
hygienického limitu.

Navrhovaná protihluková opatření
Tab. 3: Navržené protihlukové clony – pro ochranu před hlukem ze železnice
Soupis protihlukových clon
výška nad
temenem
kolejnice
1
km 278,564* – 278,679, vlevo
4,0 m
km 278,679* – 278,795, vlevo
3,0 m
2
km 278,700 – 278,837, vpravo
3,0 m
3
km 278,886 – 279,051, vlevo
3,0 m
4
km 279,218 – 279,315, vlevo
3,0 m
5
km 281,019 – 281,298, vlevo
3,5 m
6
km 281,431 – 281,874, vlevo
3,0 m
7
km 282,656 – 282,892, vlevo
3,0 m
* stěna zasahuje do úseku trati, který není součástí stavby
Číslo

Umístění vůči koleji
(ve směru staničení)

délka

minimální třída pohltivosti
(ke koleji / od koleje)

115 m
116 m
137 m
165 m
97 m
279 m
444 m
236 m

A3 / A3
A3 / A3
A3 / A3
A3 / A3
A3 / A3
-/A3
-/A3
-/-
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Tab. 4: Navržené protihlukové clony – pro ochranu před hlukem z automobilového
provozu
Soupis protihlukových clon
Číslo

Umístění

8
9

podél silničního nadjezdu vlevo
podél silničního nadjezdu vpravo

výška
nad
povrchem
silnice
1,5 m
1,5 m

délka

třída pohltivosti
(k silnici / od silnice)

135 m
138 m

mimo most - A3
mimo most - A3

Protihlukové stěny jsou uvažovány se vzduchovou neprůzvučností – kategorie B3.
Objekty, které nemají chráněný venkovní prostor staveb a kde je navrhováno individuální
protihlukové opatření (IPO) třídy zvukové izolace oken 5 (ČSN 73 0532):
– Tyršova 208/27, Čáslav, parc.č. st. 520, k.ú. Čáslav

Vibrace
Pro předmětný stavební záměr bylo zpracováno hodnocení vibrací, které je volnou přílohou
této Dokumentace. V hodnoceném úseku se v blízkosti železniční trati v případě posuzované
varianty 71 (s přeložkou) nenachází žádný rodinný dům nebo bytový objekt, který by mohl být
ovlivněn hladinami vibrací přesahujícími hygienický limit. Pro posuzovaný záměr tedy nebudou
z hlediska zdraví osob žijících podél trati (vzhledem k použití limitních hodnot hladiny vibrací z
nařízení Vlády č. 272/2011 Sb.) vyžadována antivibrační opatření.

Záření a zápach
Záměrem je rekonstrukce stávající trati a její dílčí přeložka, nebudou instalovány nové zdroje
zápachu či záření.

Jiné výstupy
V rámci realizace stavebního 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), v platném znění. Vlivem posuzovaného záměru nebudou emitována
radioaktivní nebo elektromagnetické záření. Rovněž nebudou použity materiály, které jsou
zdrojem radioaktivního záření.
Dle odvozené mapy radonového rizika ČR prochází předmětná železniční trať územím
s nízkým a středním radonovým rizikem.
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B.3.5. Doplňující údaje
Řešený stavební záměr je částečně, na k. ú. Čáslav a Třebešice, realizován na přeložce
železniční trati. Konstrukce železničního tělesa si vyžádá terénní úpravy. Přeložka se týká
dílčího úseku trati, bude vedena v zářezu a na náspu poblíž lokality Lochy, zářezem severně
od kóty 244 m n. m. Bambous, na náspu severně od zámku Třebešice a dále po estakádě nad
nivou vodního toku Klejnárka.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Struktura a ráz krajiny
Posuzovaný záměr železniční trati se nachází ve Středočeském kraji mezi Čáslaví a Kutnou
Horou. Posuzovaný záměr představuje stávající železniční trať s přeložkou, v celkové délce
2,3 km, u obce Třebešice. Prochází územím s polními i lesními ekosystémy. Jedná se
rovinatou až mírně zvlněnou oblast. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje mezi
211 až 244 m n. m.
Pojem krajinný ráz zavedl do praxe zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Krajinný ráz je v něm definován jako přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků,
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v
krajině.
Záměr je veden převážně na původních náspech a zářezech. Z části, na k. ú. Třebešice, v cca
km 281 - 283 záměr povede po přeložce na nových náspech a v nových zářezech. Nivu
vodního toku Klejnárka překoná nová estakáda v délce cca 300 m.
Zájmové území nezasahuje do žádného přírodního parku, ani do zvláště chráněného území,
ani do lokality soustavy Natura 2000. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou zde vodní
toky (zejména Klejnárka) aj. nivy, který řešený záměr kříží, les, které záměr kříží a dále
rybníky, které záměr těsně míjí.
Reliéf není výrazně výškově členěný. Záměr se nachází ve zvlněném terénu, nová zemní díla
nebudou dominantní. Nové náspy a zářezy splynou s okolní krajinou.
Území představuje málo rozčleněnou zemědělskou krajinu s jednoznačnou výrobní funkcí.
Část plochy dotčené záměrem je kryta údolním jasanovo-olšovým luhem v nivě řeky Klejnárky.
Nivou bude trať převedena po estakádě. Jen minimální část plochy dotčených záměrem
(dotčených katastrálních území) je pokryta fragmenty přírodě blízkých porostů. Jsou to
zejména mokřadní společenstva rybníka Vrabcov, lesní společenstva v nivě Klejnárky, v okolí
kóty Bambous zbytky suchých stráněk, které v současnosti silně zarůstají keři. V okolí velké
části železnice nebyly vyznačeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Jako hodnotné lze označit
území s navrženou přeložkou železnice.
Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

66

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Měřítko krajiny není rozčleněné lesními plochami, ani trvalými zemědělskými kulturami. Jediný
dělící prvek přírodního charakteru představují údolní jasanovo-olšové luhy v nivě Klejnárky a
břehové porosty Olšanského potoka. V krajině se jako funkční celky uplatňují zejména
velkoplošné zemědělské plochy obhospodařované jednoletými kulturami a sídla. Jako prvek
rozčleňující krajinu se částečně uplatňuje doprovodná zeleň místních silničních komunikací.
Horizonty jsou ploché a nevýrazné. V pohledových osách se uplatňují zejména zemědělské
jednoleté kultury a venkovská zástavba, doprovázená parkovou a zahradní zelení. Při
dálkových pohledech se uplatňují zejména roztroušené skupiny stromů a ojedinělé aleje.
Sídelní struktura je zachovalá, je pozměněná nově vystavěnými částmi obcí vlivem
demografického a společenského vývoje. Krajina je bez pohledových dominant, nevyskytují se
žádná dominantní návrší, výrazné solitéry nebo skupiny zeleně. Lesy, pastviny ani louky se
v řešeném území v pohledově dominantním měřítku nevyskytují.
Sídla jsou ulicového typu, vystavěné podél komunikací, s doprovodnou zelení parkových nebo
zahradních dřevin. Částečně je dochová původní dispozice jednotlivých domů, odkazující na
hospodářské využití. Sídla se vyznačují vysokým podílem doprovodné zeleně. Rovněž se zde
pohledově uplatňuje průmyslová zástavba, zemědělské velkovýrobní areály a FVE.
Komunikační síť je hustá, propojuje jednotlivá sídla mezi sebou i s významnějšími
komunikacemi. Historické vedení cest je velmi dobře zachováno.
Estetická hodnota řešeného území je nízká. Krajina má výrobní ráz, její působení je fádní.
Záměr současný ráz krajiny ovlivní jen mírně, měřítko krajiny ani vztahy jednotlivých složek
nebudou výrazně negativně ovlivněny.

C.1.2. Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska (Demek et al. 1987) se zájmová lokalita nachází v Hercynském
systému, resp. provincii Česká Vysočina. Posuzované území náleží do oblasti Středočeská
tabule. V rámci nižších geomorfologických jednotek zasahuje do celku Středolabská tabule,
podcelku Čáslavská kotlina, okrsků Ronovská kotlina a Žehušická kotlina.
Čáslavská kotlina se nachází v jihovýchodní části Středolabské tabule. Jedná se o
neotektonickou sníženinu při jihozápadním úpatí Železných hor. Je tvořena převážně
turonskými slínovci a písčitými slínovci, horninami kutnohorského krystalinika a moldanubika.
Vyznačuje se plochým dnem klesajícím k severozápadu se strukturně deformačními plošinami
a geomorfologicky méně výraznými říčními terasami, širokými údolními nivami Doubravy,
Klejnárky a přilehlého středního toku Labe, s pokryvy navátých písků a místy s exhumovaným
předkřídovým krystalinickým reliéfem zarovnaných povrchů a suků.
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Ronovská kotlina se nachází v jihovýchodní části Čáslavské kotliny. Je tvořena turonskými
slínovci a písčitými slínovci a cenomanskými pískovci. Při okrajích kotliny se vyskytují pararuly
a ortoruly s vložkami amfibolů. Zaujímá členitější erozně denudační reliéf okrajové oblasti
tektonické sníženiny se strukturně denudačními plošinami na křídových horninách (často se
sprašovými pokryvy) s relikty staropleistocenních a mladotřetihorních teras, s exhumovaným
předkřídovým zarovnaným povrchem a těsnými erozními údolími v krystalinických horninách
v povodí středního toku Klejnárky a Doubravy.
Žehušická kotlina se nachází v severozápadní části Čáslavské kotliny. Jedná se o níže
položené území tektonické sníženiny při údolní Doubravě, Klejnárce a přilehlém úseku Labe,
tvořené turonskými slínovci a písčitými slínovci, z velké části zakrytými kvarterními říčními a
eolickými

sedimenty.

Vyznačuje

se

rovinným

až

plošně

pahorkatinným

reliéfem

středopleistocenních až mladopleistocenních teras, širokých údolních niv, pokryvů, závějí a
drobných přesypů navátých písků, méně zarovnaného slínovcového povrchu. Na ojedinělých
amfibolitových a rulových sukách/sucích se zachovaly stopy po příbojové činnosti křídového
moře.
Zařazení do geomorfologických jednotek je uvedeno v tab. 5.
Tab. 5: Geomorfologické členění zájmové lokality (Demek 1987)
Systém

Hercynský
Česká vysočina

Provincie

Česká tabule

Subprovinicie
Oblast

Středočeská tabule

Celek

Středolabská tabule
Čáslavská kotlina

Podcelek
Okrsek

Ronovská kotlina

Žehušická kotlina

C.1.3. Hydrologie
Zájmové území náleží do povodí Labe a náleží k úmoří Severního moře.
Oblast spadá do povodí IV. řádu:
1-03-05-0560-0-00 Brslenka 3,78 km2
1-04-01-0140-0-00 Klejnárka 13,95 km2
1-04-01-0170-0-00 Olšanský potok 0,78 km2
1-04-01-0180-0-00 Klejnárka 0,82 km2
1-04-01-0190-0-00 Křenovka 22,48 km2
1-04-01-0200-0-00 Klejnárka 10,59 km2
1-04-01-0330-0-00 Vrchlice 16,17 km2
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Oblast spadá do povodí III. řádu:
1-03-05 Doubrava
1-04-01 Labe od Doubravy po Cidlinu
Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Klejnárka, křížící trať v k. ú. Třebešice.
Klejnárka pramení na Českomoravské vrchovině cca 5 km jihozápadně od Zbýšova u obce
Dobrovítov v nadmořské výšce 516,5 m n. m. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 178/2012 Sb. v aktuálním znění je Klejnárka významným vodním tokem.
Zájmová lokalita je součástí povodí 3.řádu č. 1-03-05 pod názvem Doubrava a povodí 3.řádu
č. 1-04-01 Labe od Doubravy po Cidlinu a náleží do úmoří Severního moře. Mezi významné
vodní toky podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností související se správou vodních toků, v platném znění
v oblasti patří Brslenka a Klejnárka.
Posuzovaný záměr protíná jak výše zmíněné toky, tak i další vodní toky, které jsou
zaznamenány v tabulce 6. Stavba dotýkající se koryt vodních toků vyžaduje souhlas
vodoprávního úřadu v souladu s § 17 vodního zákona.
Tab. 6: Vodní toky křižující trať (http://heis.vuv.cz)
Název toku

Vodní tok v CEVT

(cca) km

Správa vodních toků

Brslenka

279,0

10 100 153

Povodí Labe, s. p.

Klejnárka

282,3

10 100 095

Povodí Labe, s. p.

Olšanský potok

283,1

10 176 092

Lesy ČR, s. p.

Křenovka

283,9

10 185 509

Povodí Labe, s. p.

V katastrálním území Čáslav stavba prochází záplavovým územím pro Q100 Brslenky.
V katastrálním území Třebešice stavba prochází záplavovým územím pro Q100 Klejnárky
včetně levostranného přítoku, Olšanského potoka.
Zájmové území posuzovaného záměru bylo zasaženo povodněmi v roce 1997 a 2010 na řece
Klejnárka.
Území dotčené záměrem není ohroženo přívalovými povodněmi.
Část předmětné železniční trati, a to úsek přibližně mezi městskou částí Čáslavi Lochy po
Kutnou Horu, se nachází ve zranitelné oblasti podle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb..
Území, kterým prochází řešený záměr, se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) (Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. v platném znění).
Ve sledované oblasti se nenachází ochranná pásma vodních zdrojů, nejbližší ochranné pásmo
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II. stupně se nachází severně od města Čáslav ve vzdálenosti cca 1,7 km.
Ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb., platném znění, jsou veškeré povrchové vody ČR,
tedy i vody v okolí zájmové lokality citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou.

Odtokové poměry
Posuzovaný záměr se zabývá rekonstrukcí stávající železniční tratě, s přeložkou v k. ú.
Třebešice. Součástí záměru je stavba, rekonstrukce, případně zrušení stávajících objektů,
které slouží k převádění povrchových vod (mosty, propustky) pod řešeným záměrem. Nové a
rekonstruované mostní objekty a propustky jsou navrhovány dle příslušné ČSN s dostatečnou
rezervou na průtok vyšší než Q100. Do aktivních zón záplavových území zasahují dvě mostní
díla - most přes vodní tok Klejnárka SO 04-20-05 v km 282,570 a most přes vodní tok
Brslenka SO 04-20-01 v km 279,056. Vliv stavby na odtokové poměry zůstane po stavbě
obdobný se stávajícím stavem, nedojde k významným změnám odtokových poměrů.
Srážkové vody budou jak v období výstavby, tak v době provozu železnice odváděny v místech
náspů na okraj tělesa. Odvodnění bude zaústěno do stávajících vodních toků.

C.1.4. Určující složky fauny a flóry
Zájmové území se nachází podle biogeografického členění České republiky (Culek et al.
1996) v území přechodu Českobrodského bioregionu a Polabského bioregionu.
Českobrodský bioregion
Tento bioregion leží uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny. Bioregion tvoří plošiny na starších
sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav.
Významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními
společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. bukovo–dubového vegetačního stupně,
v jihozápadní části se nachází biota 3. dubovo–bukového vegetačního stupně. Biodiverzita je
podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo. Potenciální přirozenou vegetaci
tvořily především háje svazu Carpinion a to především Melampyro nemorosi–Carpinetum.
V současnosti bioregionu dominují lignikultury smrku, akátu a borovice. Horninová stavba je
dána polohou na okraji české křídové pánve. Z jejího podloží vystupují směrem k jihu starší
útvary. Na východě se nachází pás červených pískovců a lupků českobrodského permu,
nejdále na východě je podloží tvořeno kutnohorským krystalinikem zastoupeným převážně
ortorulami. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až severovýchodu
s četnými malými výrazně zaříznutými údolími. Z půd převažují černozemě na spraších. Dle
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Quitta (1975) leží převážná část území v teplé oblasti T 2, na jihu část bioregionu náleží
k mírně teplé oblasti MT 10. Flóra je charakterizována zastoupením hercynské hájové
květeny. Nevýrazné lokální mezní prvky jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy
těžších půd. Exklávní prvky jsou výjimečné. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně
ochuzená, se západními vlivy. Převládá otevřená kulturní step s vmezeřenými zbytky
xerotermních společenstev. Vodní toky mají charakter potoků a menších říček náležejících
do pstruhového a lipanového pásma.
Polabský bioregion
Tento bioregion leží ve střední části středních Čech, zabírá Terezínskou, Mělnickou a
Nymburskou kotlinu a rozkládá se v nejnižší části české tabule. Typickým rysem bioregionu je
katéna niv, nízkých a středních teras. Dle Quitta (1975) leží bioregion v teplé oblasti T2. Z půd
převládá v nivě Labe fluvizem, na štěrkopíscích arenické kambizemě, na vátých píscích půdy
kyselých rankerů a podél bočních přítoků Labe černice. Biota patří do 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně, vlivem substrátu ale bez buku. Na terasách převažují borové doubravy
s výskytem sarmatských prvků. V podmáčených sníženinách jsou typické slatinné černavy
s ojedinělým výskytem tučnice české. Nereprezentativními částmi jsou vystupující svědecké
opukové a slínovcové vrchy s teplomilnými doubravami a dubohabřinami a vyšší terasy
s částečně hlinitým povrchem a dubohabrovými háji. V nivě Labe jsou četné zbytky dnes již
nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a mrtvých ramen. Na vyšších terasách jsou
hojné kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny relativně málo. Dominuje zde orná půda,
značnou plochu zabírají lidská sídla. Biota je dosti diverzifikovaná. Flóra je dosti pestrá,
převažuje soubor nivních druhů středoevropského typu. Odpovídající fauna hercynského typu
je silně ochuzená, se západními vlivy. Ojediněle se vyskytují i zástupci xerotermní fauny. Labe
a jeho větší přítoky náleží do cejnového pásma.

a) Fauna
V lokalitě záměru byl proveden zoologický průzkum se zaměřením na výskyt zvláště
chráněných a ohrožených druhů živočichů.
Z kategorie bezobratlých byly na lokalitě zaznamenány dělnice čmeláka rodu Bombus
(Bombus sp.) (O). Lokalita je pro čmeláky vhodná z hlediska potravy a hnízdění. Dále byly
pozorovány imága otakárka fenyklového (Papilio machaon) (O). Housenky tohoto druhu se
vyvíjí především na miříkovitých rostlinách (Apiacae). Byl prověřen výskyt saproxylofágních
druhů na trouchnivějících stromech. Druhy lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) (SO, EN, II
a IV) ani páchník hnědý (Osmoderma barnabita) (SO, CR, I a II) nebyly v dané lokalitě
nalezeny.
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V těsné blízkosti současné železniční tratě nebyli obojživelníci zaznamenáni. Lokalitou
s výskytem obojživelníků však prochází novostavba přeložky železniční tratě u Třebešic.
V lese mezi Třebešicemi a Lochy (v RBC Vrabcov) byla zaznamenána přítomnost skokana
hnědého (Rana temporaria) (NT, V). V rybníku Vrabcov nacházejícím se v blízkosti nového
přeloženého úseku železniční tratě se vyskytují skokani rodu Pelophylax (Pelophylax sp.)
v počtu až stovek jedinců. Dle akustických projevů se jednalo o skokana skřehotavého
(Pelophylax ridibundus) (KO, NT, V) a skokana zeleného (Pelophylax esculentus) (SO, NT, V).
Z hlediska plazů byla v místech tratě zaznamenána přítomnost ještěrky obecné (Lacerta agilis)
(SO, NT, IV) v nízké početnosti. Většina úseku současné železniční tratě prochází polními
biotopy a není pro výskyt ještěrek vhodná.
Trasa současné železniční tratě prochází především polním a urbánním prostředím.
Novostavba přeložky železniční tratě je vedena lesním celkem v blízkosti rybníku Vrabcov.
Hnízdění polních, lesních a městských ptáků probíhá především na dřevinách či křovinách,
popř. na zemi v jejich zákrytu. Během průzkumu byla zaznamenána jak běžná plejáda druhů
ptáků, tak vzácnější druhy např.: potápka roháč (Podiceps cristatus), labuť velká (Cygnus
olor), volavka popelavá (Ardea cinerea), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus),
rákosník velký (Acrocephalus arundinacaeus) atd.
V zájmovém území očekáváme výskyt především běžných druhů savců. Během průzkumů byl
zaznamenán zajíc polní (Lepus europaeus) (NT), srnec obecný (Capreolus capreolus) a
pobytové znaky kuny (Martes sp.) a krtka obecného (Talpa europaea). Podle pobytových stop
podél řeky Klejnárky migruje vydra říční (Lutra lutra) (SO, VU, II a IV).
b) Flóra
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje typ vegetace, který by se v daném území
přirozeně vyskytoval jako výsledek dlouhého sukcesního vývoje ve vazbě na specifické faktory
území. Je podmíněn především klimatem, půdními faktory, konfigurací terénu a dalšími
faktory. Vyloučen je také významný vliv člověka na utváření vegetace. 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.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 2001) byla
v posuzovaném území podél vodních toků rekonstruována vegetace střemchových jasenin
(Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae), ve výše
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položených místech pak vegetace černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosiCarpinetum).
Charakter popisované lokality – aktuální vegetace
Posuzovaná železniční trať prochází úsekem mezi Kutnou Horou a Čáslaví. Z velké části vede
v souběhu se silnicí I/38, v okolí převažuje kulturní zemědělská krajina. V blízkosti železnice
se nachází dvě vodní plochy – rybník Utopenec u Církvic a rybník Vrabcov u Třeběšic. Od
rybníku Vrabcov směrem k železnici se rozkládají mokřadní a lesní společenstva, v okolí kóty
Bambous pak také zbytky suchých stráněk.
V okolí velké části železnice nebyly vyznačeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Jako
hodnotné lze označit území s navrženým novým vedením železnice. Na vodní plochu rybníka
Vrabcov navazují rozsáhlé porosty rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1), vegetace vysokých
ostřic (M1.7) a mokřadních vrbin (K1). Vodní tok Klejnárka s přírodě blízkým charakterem dna
doprovází porosty údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2). Kóta Bambous je porostlá
mozaikou vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a mezofilních ovsíkových luk (T1.1),
které však silně zarůstají keři a ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius).
Na rákosiny rybníka Vrabcov navazuje vegetace vysokých ostřic v mozaice s mokřadními
vrbinami. Dominuje zde ostřice ostrá (Carex acutiformis), která vytváří rozsáhlé porosty.
Vtroušeny jsou zde další zástupci jako je ostřice pobřežní (Carex riparia) a ostřice měchýřkatá
(Carex vesicaria). Ve vlhčích partiích dominuje puškvorec obecný (Acorus calamus). V porostu
jsou dále vtroušeny kyprej vrbice (Lythrum salicaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris),
opletník plotní (Calystegia sepium), místy vytváří porosty chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea). Dále se zde vyskytuje vrba bílá a křehká (Salix alba, S. euxina), vrba košíkářská
a popelavá (Salix viminalis, S. cinerea). Jedná se o poměrně zachovalé porosty, bez větších
degradací.
Směrem k železnici navazují porosty údolních jasanovo-olšových luhů o různé zachovalosti a
reprezentativnosti. Ve stromovém patře dominují olše lepkavé (Alnus glutinosa) či vysazené
topoly kanadské (Populus xcanadensis), v keřovém patře je zastoupena střemcha obecná
Kóta Bambous je s rybníkem Vrabcov spojena úvozovou cestou s ovocnými dřevinami (třešeň
ptačí (Prunus avium), hrušeň obecná (Pyrus communis)), přítomny jsou také brslen evropský
(Euonymus europaeus), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina),
v bylinném patře dominuje ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.), česnáček lékařský
(Alliaria petiolata) a kuklík městský (Geum urbanum). Zaznamenána byla přítomnost posedu
bílého (Bryonia alba). Samotná kóta je porostlá z velké části keři a náletovými dřevinami,
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místy byly zaznamenány výchozy drobných skalek. Vrcholové partie představují silně
zarůstající mezofilní ovsíkové louky s přítomností srpku obecného (Falcaria vulgaris), máčky
ladní (Eryngium campestre), kakostu holubičího (Geranium columbinum), šalvěje luční (Salvia
pratensis), svízele siřišťového (Galium verum), pryšce chvojky (Euphorbia cyparissias),
chlupáčku zedního (Pilosella officinarum), zvonku rozkladitého (Campanula patula) a dalších.
Silně zde však expanduje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), který výše zmíněné, méně
konkurenčně schopné druhy zásadně potlačuje.
V místech napojení nového vedení železnice na stávající těleso se nachází rozsáhlý,
degradovaný porost s dominující chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a kopřivou
dvoudomou (Urtica dioica). Zaznamenán zde byl porost invazních celíků, a to jak celíku
kanadského, tak obrovského (Solidago canadensis, S. gigantea), dále vratiče obecného
(Tanacetum vulgare), pcháče osetu (Cirsium arvense), pelyňku černobýlu (Artemisia vulgaris)
a štětky plané (Dipsacus fullonum).
Vzhledem k tomu, že železniční těleso prochází intenzivně zemědělsky obhospodařovanou
krajinou, je železnice doprovázena především ruderální vegetací. V některých místech je však
v pásech mezi železnicí a poli, resp. na náspech vyvinuta zajímavá vegetace polních plevelů.
V okolí drážního km 286,2 byla zaznamenána rozsáhlá populace lnu rakouského (Linum
austriacum) a ostrožky východní (Consolida hispanica), místy dominuje vlčí mák (Papaver
rhoeas), vikev úzkolistá (Vicia angustifolia) a další.
Rozsáhlé plochy seřadišť a okolí vlakových nádraží, resp. stanic představují silně
disturbovaná stanoviště. Ovlivněny jsou především aplikací herbicidních prostředků. Plochy
vlakového nádraží v Čáslavi porůstají masivně populace lomikamene trojprstého (Saxifraga
tridactylites), osívky jarní (Erophila verna), plevele okoličnatého (Holosteum umbellatum),
pomněnky rolní a drobnokvěté (Myosotis arvensis, M. stricta), vysýchavá stanoviště vyhovují
krvavci menšímu (Sanguisorba minor), silence obecné (Silene vulgaris) a třezalce tečkované
(Hypericum perforatum).
V dotčeném území byla zaznamenána přítomnost zvláště chráněných, ohrožených a
vzácnějších druhů rostlin. V drážních km 279,1 – 279,9 byla zaznamenána populace
přesličky větevnaté (Equisetum ramosissimum), druhu, který je dle Vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění, řazen mezi druhy ohrožené. V Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) je
řazen mezi druhy silně ohrožené (C2b). Tento druh se v posledních letech značně šíří na
antropicky ovlivněných stanovištích, vč. železnic (např. žst. Lysá nad Labem, žel. trať
Čelákovice – Neratovice, Hustopeče nad Bečvou apod., Fialová, vlastní pozorování).
Dalším zvláště chráněným druhem vázaným na plochy seřadišť a vlakových nádraží je
lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Zaznamenán byl na vlakovém nádraží
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v Čáslavi. V okolí drážního km 286,2 byla na náspu zaznamenána populace lnu rakouského
(Linum austriacum), který je podle Červeného seznamu ČR (Grulich 20125) řazen mezi druhy
vyžadující další pozornost (C4a). Podobně jako u lomikamene trojprstého jsou do Červeného
seznamu řazeny pouze populace autochtonní. V porostech vysokých ostřic navazujících na
plochu rybníku Vrabcov byla zaznamenána přítomnost ostřice pobřežní (Carex riparia),
v navazujících lesních porostech pak roste jilm vaz (Ulmus laevis). Oba druhy jsou řazeny
mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Na liniové stavby je vázána celá řada invazních druhů. Podél železniční trati se šíří trnovník
akát (Robinia pseudoacacia), rukevník východní (Bunnias orientalis), celík kanadský a
obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). Na vlhčích místech byl zaznamenán javor
jasanolistý (Acer negundo). Z drobnějších druhů pak turan roční (Erigeron annuus) a
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Z výsadeb v okolí rybníku Vrabcov pochází topoly
kanadské (Populus xcanadensis).

C.1.5. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je charakterizován jako vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. Jde o síť
skladebných částí, které jsou v krajině na základě prostorových a funkčních kritérií účelně
rozmístěny. Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co
do rozmístění rámců trvalých ekologických podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé
vazby. Stávající ÚSES je tvořen ekologicky významnými segmenty krajiny jako částmi kostry
ekologické stability. Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční
prvky. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní, regionální, nadregionální.
a) Nadregionální prvky ÚSES
Posuzovaný záměr nezasáhne do žádného nadregionálního prvku ÚSES. Nejbližším
nadregionálním prvkem ÚSES je nadregionální biokoridor ID: 1, který se nachází severně od
města Kutná Hora ve vzdálenosti cca 5,35 km od posuzovaného záměru. Dále pak
nadregionální biocentrum Lichnice, které se nachází východně od města Čáslav ve
vzdálenosti cca 10,6 km od posuzovaného záměru. Železniční trať nekříží žádný prvek ÚSES
nadregionálního významu.
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b) Regionální prvky ÚSES
V katastrálním území Církvice dle změny územního plánu obce Církvice č. 3 dochází ke střetu
s regionálním biokoridorem v km cca 283,3, jehož osu tvoří vodní tok Křenovka.
V katastrálním území Třebešice dochází ke střetu s regionálním biocentrem Vrabcov (KOD 20,
NKOD 927) a regionálním biokoridorem Vrabcov – Mednický potok (KOD 21, NKOD 1338).
c) Lokální prvky ÚSES
Posuzovanou železniční trať kříží celá řada prvků lokálního ÚSES.
V katastrálním území města Čáslav dochází ke střetu s navrhovaným lokálním biokoridorem
31, který se nachází v km cca 276,5. Dále se v tomto katastrálním území nachází navrhované
lokální biocentrum 6, které tvoří hranici s předpokládaným záměrem v km cca 279,1. Z tohoto
lokálního biocentra vybíhá severozápadním směrem navrhovaný lokální biokoridor 29, který
prochází v km cca 279,1 – 280,5 souběžně s předpokládaným záměrem a tvoří jeho hranici.
Tento lokální biokoridor spojuje již zmíněné lokální biocentrum 6 s navrhovaným lokálním
biocentrem 3, které se také nachází v katastrálním území města Čáslav a to v km 280,5 a tvoří
hranici s předpokládaným záměrem. Z tohoto lokálního biocentra 3 vybíhá jihozápadně
navrhovaný lokální biokoridor 28, který kříží předpokládaný záměr v km 280,5.
V katastrálním území obce Třebešice dochází ke střetu s lokálním biokoridorem, jehož osu
tvoří Olšanský potok v km cca 282,8 v délce cca 17 m.
V katastrálním území obce Církvice se v blízkosti posuzovaného záměru nachází navrhované
lokální biocentrum tvořeno vodní nádrží Utopenec, které se nachází ve vzdálenosti cca 70 m
od osy tratě.

C.1.6. Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny můžeme
pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny
maloplošných zvláště chráněných území jsou řazeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, přírodní památky a národní přírodní památky.
Velkoplošná zvláště chráněná území nejsou v přímém kontaktu s posuzovaným záměrem.
Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím, cca 10 km východně, je chráněná
krajinná oblast (CHKO) Železné hory.
Maloplošná zvláště chráněná území nejsou v přímém kontaktu s posuzovaným záměrem.
Nejbližší lokalita se nachází cca 2,8 km severovýchodně PP Kačina (KÓD 6839), cca 2,2 km
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severozápadně NPP Kaňk (KOD 161), cca 4 km východně PP Kamajka (KOD 154) a cca 6 km
východně PP Žehušická obora (KOD 542).

Přírodní parky
Přírodní parky se v lokalitě řešeného záměru nevyskytují, nejbližší přírodní park je Doubrava,
cca 11 km východně.

C.1.7. Významné krajinné prvky, památné stromy
Pojem významný krajinný prvek (VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné část 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. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.

VKP ze zákona
V území se nachází 4 typy významných krajinných prvků ze zákona, které budou stavbou
dotčeny.

Vodní toky
Definici VKP vodní tok je uvedena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, který ve svém § 43
definuje vodní tok jako povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po
převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Nejvýznamnějšími vodními toky
v zájmové lokalitě jsou Brslenka a Klejnárka. Přehled vodních toků, se kterými přichází
železnice do kontaktu, je uveden v tabulce č. 11 v kapitole C.2.4. Hydrologické poměry.
Údolní nivy vodních toků
Údolní niva je definována jako rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního
toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často
vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových
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kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Kontakt tohoto VKP s drážním tělesem můžeme
v tomto případě ztotožnit s křížením VKP vodní toky – viz výše. Významnými krajinnými prvky
jsou nivy výše uvedených vodních toků.

Lesy
Definice tohoto VKP není stanovena legislativou na úseku ochrany přírody a krajiny a vychází
tak ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Zde je les definován jako lesní porosty s jejich
prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Plochy PUPFL budou záměrem dotčeny
v trase přeložky na k. ú. Třebešice.
Rybníky
Rybník je dalším prvkem VKP. Jedná se o uměle vytvořené vodní dílo určené především
k chovu ryb, plní také funkci přirozené retence vody. Má přírodní dno a technické vybavení
k regulaci vody. Rybníky nebudou dotčeny vlastním záměrem, záměr bude překonávat jejich
zdrojnice. Záměru se nejblíže nachází, v katastrálním území Třebešice rybník Vrabcov, v km
282,4 ve vzdálenosti cca 125 metrů od osy trati, v katastrálním území Církvice rybník
Utopenec, v km cca 283,9 ve vzdálenosti cca 80 m od osy trati.
VKP registrované
V nejbližším okolí drážního tělesa se nachází registrovaný významný krajinný prvek Vrabcov
s přilehlými pozemky, které se v podstatě kryjí s náhonem, který rybník napájí (https://gis.krstredocesky.cz). Tj. rybník Vrabcov je kombinovaným VKP. Obecně platí, že v případě zásahu
do VKP je nutné si vyžádat předchozí závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody.
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Obr. 2: Registrovaný VKP Vrabcov (https://gis.kr-stredocesky.cz), v obrázku vyznačený khaki
šrafurou

Památné stromy
V blízkosti řešeného záměru se nachází 8 památných stromů. Jedná se o lípy malolisté (KOD
103997) rostoucí v části Lochy na k. ú. Čáslav. Dále se v blízkosti předmětného záměru ve
městě Čáslav na k. ú. Čáslav nachází památné stromy: Dub ve Spudilově ulici (KOD 103953),
jilm habrolistý (KOD 105129). Památné stromy nebudou posuzovaným záměrem dotčeny.
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C.1.8. 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 vyhovující požadavkům
Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na
základě průzkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000). Zájmová lokalita se
nenachází v žádném výše zmíněném území. Nejbližší území tohoto typu jsou mokřady
Ramsarské úmluvy – Třeboňské rybníky, které jsou vzdáleny minimálně cca 100 km od
stavebního záměru.

Území soustavy Natura 2000
Zvláštním typem jsou území, která byla na základě vědeckých předpokladů vybrána jako
lokality pro soustavu chráněných území Natura 2000 podle legislativy Evropského
společenství, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC 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).
Nejbližšími lokalitami soustavy Natura 2000 jsou EVL Kačina ve vzdálenosti cca 2,5 km
severovýchodně od posuzovaného záměru a Nový rybník u Kačiny ve vzdálenosti cca 2,4 km
severovýchodně od posuzovaného záměru. PO Bohdanečské rybníky se nachází cca 28 km
severovýchodně od posuzovaného záměru. Zájmová lokalita záměru neprochází územím
soustavy Natura 2000.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.8.2016, č.j. 098987/2016/KUSK
(příloha č. 1) lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. Krajský úřad
ve svém stanovisku upozornil, že záměr prochází RBC Vrabcov a požaduje, aby bylo
respektováno a realizací záměru nebylo narušeno jeho ekologicko-stabilizační funkce.
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C.1.9. Ložiska nerostů
V území posuzovaného záměru se nenachází žádné těžené ložisko nerostných surovin,
stanovený dobývací prostor, chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a
nevýhradních ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon v platném znění.
Nejblíže stavebnímu záměru se nachází ložisko nevyhrazených nerostů Žehušice - Chotusice
(ID 5154201) cca 5 km severovýchodně vymezené kvůli těžbě štěrkopísků. Dále se v blízkosti
stavebního záměru nachází dobývací prostory těžené Žleby (ID 70396) cca 10 km
jihovýchodně, kde se těží stavební kámen a dobývací prostory netěžené Kutná Hora (ID
50028) cca 5 km severně. Jedná se o netěžené ložisko měděné a polymetalické rudy.

C.1.10. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostřední blízkosti zájmového území se nenachází žádné památky kategorie světové
kulturní dědictví, národní kulturní památky, archeologické památkové rezervace, ostatní
památkové rezervace, městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace,
krajinné památkové zóny ani vesnické památkové zóny.
V širším okolí záměru, v Kutné Hoře se nachází památka zapsaná na Seznam světového
dědictví UNESCO. V Kutné Hoře se nachází národní kulturní památky a městská památková
rezervace. V Čáslavi městská památková zóna. Zájmová oblast, okrajová část České tabule je
osídlená od pravěku, doklady jsou datovány do neolitu, v širším okolí záměru jsou zbytky
hradišť. Záměr prochází historicky významným územím, kde jsou možné archeologické
nálezy.
V okolí předmětné železniční trati jsou vyhlášeny památkově chráněná území (viz tab. 7).
Tab. 7: Památkově chráněná území v širším okolí záměru (monumnet.npu.cz)
Typ chráněného území

Okres

Světové kulturní dědictví

Kutná Hora

Městské památkové rezervace
Krajinné památkové zóny
Městské památkové zóny
Městské památkové zóny
Městské památkové zóny
Městské památkové zóny
Vesnické památkové zóny

Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora

Název
historické jádro města s kostelem sv.
Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny
Marie v Sedlci
Kutná hora
Žehušicko
Čáslav
Malešov
Nové Dvory
Rataje nad Sázavou
Losiny
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Realizací stavebního záměru nedojde k dotčení žádné městské památkové rezervace,
městské památkové zóny, vesnické památkové zóny, národní kulturní památky či památky
světového kulturního dědictví.

Nemovité kulturní památky
V okolí zájmové lokality byly vyhlášeny nemovité kulturní památky. Výčet památek v obcích,
kterými trať prochází, je uveden v tabulce č. 8.
Tab. 8: Přehled nejbližších nemovitých kulturních památek (monumnet.npu.cz)
Název památky

Rejstříkové číslo Obec

Lokalizace

Kostel sv. Barbory v Kutné hoře 84075

Kutná Hora

Vlašský dvůr v Kutné hoře

84074

Kutná Hora

Zámek Kačina

449229

Svatý Mikuláš

Zámek Žleby

449230

Žleby

kostel sv. Jakuba

31330 / 2-914

Jakub

venkovská usedlost

41705 / 2-918

Jakub

na V straně návsi, čp. 3

venkovská usedlost

27734 / 2-917

Jakub

čp. 5

venkovská usedlost

15878 / 2-916

Jakub

náves u kostela sv. Jakuba, čp. 26

socha sv. Jana Nepomuckého

95085 / 2-920

Třebešice

u mostu na břehu Olšanského potoka

zámek Třebešice

25967 / 2-920

Třebešice

kostel sv. Bonifáce

28543 / 2-919

Čáslav

Lochy

boží muka

45041 / 2-933

Čáslav

Chotusická

sousoší

27180 / 2-926

Čáslav

Tyršova, mezi čp. 685 a čp. 521

předměstský dům

33623 / 2-3325

Čáslav

Pražská

Pojišťovna–zdravotní poliklinika 38920 / 2-2807

Čáslav

Husova 128/3

Kostel evangelický

Čáslav

Husova

22915 / 2-924

Realizovaný stavební záměr do žádné z uvedených nemovitých kulturních památek
nezasáhne.

Archeologická a paleontologická naleziště
Celé zájmové území je zahrnuto do UAN III. (http://npu.cz), 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. Vzhledem k výše uvedenému
je možné předpokládat výskyt archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
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státní památkové péči, v platném znění, a to zejména na území měst a obcí. 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 ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění) v zájmovém území nepředpokládáme.

C.1.11. Území hustě zalidněná
Záměr se nachází na území obcí Čáslav, Třebešice, Církvice. Hlavní ovlivnění lze
předpokládat v obcích Čáslav, kde žije 10 375 obyvatel, Třebešice, kde žije 275 obyvatel, a
Církvice, kde žije 1257 obyvatel (Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České
republiky k 1. 1. 2017). Začátek záměru je situován na západním okraji města Čáslav a konec
záměru je situován v extravilánu města Kutná Hora. Hustota obyvatel na území dotčených
obcí je pro obec Čáslav 392 obyv./km2, Třebešice 35 obyv./km2 a Církvice 123 obyv./km2,
(https://czso.cz). Průměrná hustota obyvatelstva je pro celou Českou republiku 133 obyv./km2.

C.1.12. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže, zatížení hlukem a imisemi je řešeno v jiných částech této
Dokumentace. Vlivy ze stavební činnosti vyvolané řešeným záměrem budou dočasné a
reverzibilní. Realizace záměru nezmění způsob využívání území, výhled intenzit železniční
dopravy nepředpokládá významné navýšení. Zatížení dopravními činnostmi se bude vyvíjet
v souladu se socioekonomickým vývojem celé České republiky. Zatížení vlivem provozu
vojenského letiště Čáslav nebude realizací záměru změněno.

C.1.13. Staré ekologické zátěže
V rámci Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) není v zájmovém území evidováno
kontaminované místo. Posuzovaný záměr nezasahuje do kontaminovaných míst.

C.1.14. Extrémní poměry v dotčeném území
Posuzovaný záměr může být vystaven extrémním jevům, zejména počasí. Je nezbytné
s těmito jevy počítat při realizaci posuzovaného záměru. Níže je uveden výčet nejzávažnějších
a nejčastěji se vyskytujících extrémní jevů na území posuzovaného záměru.
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Plánovaný záměr se nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Klejnárka. Povodňovou
aktivitou by byla nejvíce zasažena obec Církvice, objekty ležící v nivě řeky Klejnárky.
Zástavba ostatních sídel je situovaná mimo záplavové území Q 100 a aktivní povodňovou zónu.
Zájmové území bylo v minulosti povodněmi zasaženo několikrát. Z nedávné doby lze zmínit
například povodně na Klejnárce v červenci 1997, kdy bylo v hlásném profilu u Chedrbí
dosaženo vodního stavu 196 cm (stupeň povodňové aktivity „ohrožení“ je překročen v cm
180). Poslední větší povodně pak postihly obec Močovice v roce 2010. Při této povodni
dosahovala hladina Klejnárky až do úrovně mostovky silničního mostu na silnici II/337 a
hrozilo ucpání průtočného profilu mostu. Povodeň byla způsobena rozvodněním vodních toků
v důsledku silných a vytrvalých dešťů. Zaplaveno bylo několik objektů, a to jak jejich obytné
prostory, tak i sklepy či garáže.
Území dotčené záměrem není ohroženo přívalovými povodněmi.
Silný vítr může způsobit poškození především trakčního vedení nebo pády stromů, které
způsobí kolizi v dopravě. V ochranném pásmu trakčního vedení jsou při údržbě trati dřeviny
pravidelně odstraňovány. Při provozu záměru je kácení zeleně pro zajištění bezpečnosti na
trati úkolem správců trati, kteří toto kácení provádějí v rámci údržby trati. Díky tomu bude
snížena hrozba pádu stromů na trolejové vedení nebo na koleje a tím k narušení železniční
dopravy.
Další extrémní poměry abiotického nebo biotického charakteru se mohou projevit v závislosti
na vývoji klimatu, případně na vývoji celospolečenských jevů a jejich dopadů na zájmové
území.
Předpokládatelné jevy, zachycené ve veřejných mapových dílech, zejména sesuvná zemí,
silně erodovaná území, poddolovaná území, tektonicky aktivní území, se v zájmovém území
nevyskytují. Vliv extrémních teplot na koleje řeší dle aktuální situace správce trati.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí resp.
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik,
které mohou být záměrem ovlivněny
C.2.1. Ovzduší
Kvalita ovzduší lokality je dána jejím venkovským charakterem v otevřené krajině, která je
dobře provětrávaná. Chybí zde větší průmyslové areály, je tedy možné říci, že hlavním
zdrojem znečištění ovzduší v posuzovaném území, a to zejména v okolí obcí ležících na
železniční trati, je doprava a lokální topeniště. Celkově můžeme hodnotit kvalitu ovzduší
v lokalitě jako dobrou.
Záměr se nachází v širším údolí řek Brslenky a Klejnárky, v okrajové části Středolabské
tabule. Nejvyšší koncentrace škodlivých látek jsou v ovzduší při špatných rozptylových a
povětrnostních podmínkách (např. inverzních stavech) a v chladnější polovině roku.
Nejvhodnější pro stanovení současného imisního zatížení ovzduší jsou v souladu se zákonem
o ochraně ovzduší data z map oblastí s překročenými imisními limity (jedná se o pětileté
klouzavé průměry koncentrací jednotlivých znečišťujících látek), které jsou konstruovány pro
čtverce 1 x 1 km a které zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu. Dle těchto map jsou hodnoty významných znečišťujících látek
v dané lokalitě následující tabulka 9:

Tab. 9: Stávající úroveň znečištění dle klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací
za období 2011 – 2015 (zdroj: www.chmi.cz)
znečišťující
látka
imisní koncentrace
[µg/m3]

NO2
(rok)
12,9 –
18,9

PM10
(den)
39,0 –
41,3

PM10
(rok)
22,5 –
23,6

PM2,5
(rok)
17,1 –
17,8

SO2
(den)
16,6 –
18,5

benzo(a)pyren
(rok)
0,00076 –
0,00125

benzen
(rok)

Imisní limit [µg/m3]

40

50

40

25

125

0,001

5

1,3

Obecně lze konstatovat, že vyšší koncentrace znečišťujících látek se vyskytují v oblasti měst
a větších obcí, v mezistaničních úsecích jsou koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
relativně nízké a nepřekračují imisní limity. Z map pětiletých klouzavých průměrů je zřejmé, že
zejména v oblasti Čáslavi dochází v současnosti k mírnému překračování imisních limitů u
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (a to na 1,25 ng/m3 na území města Čáslav).
Ostatní znečišťující látky se pohybují pod platným imisním limitem.
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C.2.2. Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Geologická charakteristika
Dle geologické mapy České republiky (mapy.geology.cz) je zájmové území budováno
horninami kutnohorsko-svratecké oblasti a to především horninami kutnohorského krystalinika
a čáslavského krystalinika. Jedná se o jednotku při severním okraji moldanubika, od něhož je
oddělena ratajskou zónou. Čáslavské krystalinikum na západě navazuje na kutnohorské
krystalinikum a na východě je tektonicky odděleno od krystalinika železnohorského.
Šternbersko-čáslavské skupina je tvořena dvojslídnými rulami a svory, často s granátem a
staurolitem. Běžná je přítomnost amfibolitů, erlánů, mramorů, kvarcitů, grafitických hornin
nebo eklogitů. Původně se jednalo o sedimentárně-vulkanický komplex s převahou bazických
vulkanitů a jejich tufů. Součástí skupiny je i svatokřížský bazický masiv u Ronova nad
Doubravou. Kutnohorská skupina zaujímá oblast mezi Kutnou horou, Ratajemi a Kouřimí.
Jádro skupiny tvoří dvojslídné ruly a svory s polohami amfibolitů a leptynitů, okraj je tvořen
migmatity a ortorulami. Ortoruly jsou často porfyroblastické a stébelnaté (doubravčanská
ortorula). Metamorfóza kutnohorského krystalinika je v subfacii sillimanit – almandinové
s muskovitem a intenzita klesá k severu. Celé krystalinikum prošlo kadomskou regionální
metamorfózou a následně hercynskou retrográdní metamorfózou.
Kvarterní sedimenty na zájmové lokalitě jsou tvořeny převážně svrchně pleistocenní spraší
okrové barvy s místy klastickou příměsí a nivními sedimenty holocenního stáří, jedná se o
sedimenty inundované za vyšších vodních stavů.
V okolí lokality předmětného záměru se nenachází žádné sesuvné území. Většina sesuvných
území jsou od předmětné tratě dostatečně vzdálena (cca 13 km jihovýchodně) a nebudou mít
žádný vliv. Nejblíže posuzované trati se nachází bodový stabilizovaný suchý sesuv v obci
Jakub (cca 1 km severovýchodně).
V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází žádná stará důlní díla.
Seismicita území - lokalita se nachází v klidné seismické oblasti kutnohorského krystalinika s
maximální intenzitou horských otřesů do 6o M.C.S.

Hydrogeologická charakteristika
Dle hydrogeologické mapy (mapy.geology.cz) se většina trati Čáslav – Kutná Hora nachází
v hydrogeologickém rajonu Čáslavská křída (4340) a dílčí části trati v hydrogeologickém
rajonu Kutnohorské krystalinikum (6531).
Převážná část zájmového území je součástí hydrogeologického rajonu 4340 - Čáslavská
křída. Hydrogeologické poměry zájmového území jsou ovlivňovány geologickou stavbou
území, hydrologickými a klimatickými poměry. Rajon 4340 je budována svrchnokřídovými
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sedimenty jižního okraje České křídové pánve. Má eliptický tvar, protáhlý ve směru SZ - JV.
Severovýchodní omezení tvoří železnohorský zlom, na němž se stýkají svrchnokřídové
sedimenty s železnohorským krystalinikem, jihozápadní, nepravidelná hranice je dána
transgresivním stykem svrchnokřídových sedimentů s kutnohorským krystalinikem. Severní
hranice vůči rajonu 436 Labská křída probíhá podél Labe. Celková plošná rozloha rajonu činí
260 km2. Z geologického hlediska patří území ke kolínské faciální oblasti České křídy. Basální
sedimenty cenomanu, reprezentované vápnitými pískovci a organodetritickými písčitými
vápenci jsou vyvinuty nepravidelně, charakteristické je prudké kolísání mocnosti do několika
metrů až po cca 50 m. V oblasti mezi Kutnou Horou a okrajovým železnohorským zlomem
není cenoman zachován, výjimkou je blízké okolí Čáslavi a oblast mezi obcemi Třemošnice a
Podhořany. Mladší sedimentární soubor spodnoturonského stáří jež je s výjimkou jihozápadní
okrajové části vyvinuty po celé ploše rajonu tvořen slínitými pískovci, jílovitými vápenci, v tzv.
břežní facii i slepenci. Jeho mocnost se obecně zvyšuje směrem k severu až na cca 70 m,
v čáslavské kotlině, kde je spodní turon basálním svrchnokřídovým podstupněm je však
mocnost výrazně ovlivňována členitostí předkřídového reliéfu. Lokálně jsou zachovány i
sedimenty střednoturonské. Hydrogeologicky je Čáslavská křída složitou strukturou s dvěma
významnějšími kolektory. Cenomanský kolektor zachovaný pouze lokálně při jihozápadním a
jižním okraji rajonu je charakteristický poměrně vysokou průtočností, kdy index průtočnosti Y
se pohybuje v rozmezí 5 – 6, v okolí Čáslavi je lokálně i vyšší. Zvodeň má zpravidla volnou
hladinu, směrem k severu pod krytem spodnoturonských sedimentů je mírně napjatá. Druhý
kolektor spodnoturonský má větší plošné rozšíření i mocnost. Propustnost horninového
souboru je převážně puklinová, index průtočnosti Y je poměrně vysoký a pohybuje se
v rozmezí 5 – 6. Hladina zvodně je volná až mírně napjatá, běžné je spojení spodnoturonské
zvodně se zvodní kvartérní, vázané na značně rozšířené fluviální štěrkopískové sedimenty.
Prostorový

režim

podzemních

vod

je

nejvýrazněji

ovlivňován

členitým

reliéfem

svrchnokřídového podloží. Generelní směr proudění cenomanské i spodnoturonské zvodně je
směrem k severu, ve východní části území k severozápadu, hlavní drenážní bází je údolí
Labe. Část vody však pravděpodobně Labe podtéká a proudí dále k severu do centra pánve.
Dílčí část zájmového území je součástí hydrogeologického rajonu 6531 – Kutnohorské
krystalinikum. Hydrogeologické poměry zájmového území jsou ovlivňovány geologickou
stavbou území, hydrologickými a klimatickými poměry, morfologickým charakterem a do
značné míry i vegetačním pokryvem. Jedním z nejvýznamnějších faktorů je propustnost zemin
a hornin. Horniny krystalinika jsou charakteristické pro puklinový odběr podzemní vody s
malým zvodněním. Platí to zejména v komplexech tvořených pararulami a svory. Ortorulové
komplexy mají otevřené pukliny vyplněné propustnými materiály písčitého charakteru. Výrony
podzemních vod jsou vázány na tektonické porušení hornin, nejsou vydatné a ani
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vodohospodářsky zajímavé. Puklinové vody krystalinika se podílejí na dotaci mělkého obzoru
podzemních vod. Hlavním faktorem ovlivňujícím transmisivitu a propustnost v jímacích
oblastech je morfologická pozice. Vrty situované v údolích mají v průměru vyšší vydatnosti než
vrty mimo ně, což je obvykle podmíněno jednak větší mocností kvartérních sedimentů, jednak
i tektonicky. Infiltrační oblastí je prakticky celá plocha rajonu. K proudění podzemní vody
dochází zejména ve zvětralinovém plášti a pásmu přípovrchového rozpojení. Hlubší dosah
významnějšího proudění lze předpokládat v plošně omezených výskytech krystalických
vápenců. Proudění je víceméně lokální a k odvodnění dochází obvykle v úrovních místních
erozních bází pozvolnými výrony do povrchových toků, zprostředkovanými nejčastěji
deluviálními a fluviálními sedimenty. Hladina bývá většinou volná v nevelké hloubce pod
terénem v závislosti na morfologii a propustnosti hornin. Plocha rajonu je 1584 km2.

C.2.3. Voda
Hydromorfologické poměry v území
Dominantním vodním tokem zájmové oblasti je vodní tok Klejnárka. V horní části toku protéká
lesními údolími, kde vytváří morfologicky kvalitní, přírodní potok. Dílčí úseky prodělaly v
minulosti degradující úpravy a na Klejnárce je postaveno několik rybníků, přesto se celkově
prosazuje přírodě blízký ráz vodního toku.
U Močovic se údolí rozevírá do širších, plochých tvarů. Stále převažuje přírodní charakter
říčky. Místy se říční pás s břehovými porosty rozšiřuje a v okolní zemědělské krajině vytváří
velmi cenné nivní háje. V území dotčeném záměrem je koryto blízké přírodnímu stavu. Ve
vnitřních březích oblouků jsou dobře patrné štěrkové jesepy, přecházející v místa brodů, u
nárazových břehů hlubší voda, koryto je členité tvarově i hydraulicky. U Čáslavi se Klejnárka
dostává do rozevřeného údolí. Od Církvic je postižena staršími technickými úpravami,
napřimování a zahlubování koryta, které pak dále pokračovalo samovolně. Dolní Klejnárka má
charakter hluboce zaříznutého, dále erodujícího koryta v ploché zemědělské krajině. U Nových
Dvorů bylo koryto v minulosti koryto napřímeno a zahloubeno, od té doby erozní vývoj koryta
pokračuje. Pod Novými Dvory pokračuje napřímené, zahloubené a erodující koryto.
Množství a jakost vod
Ekologický stav útvaru povrchových vod tekoucích „Klejnárka po ústí do toku Labe“ (téměř
celé území záměru) je poškozený, ekologický potenciál nebyl klasifikovaný. Ekologický stav
útvaru povrchových vod tekoucích „Brslenka po ústí do toku Doubrava“ (východní část
záměru) je poškozený, ekologický potenciál nebyl klasifikovaný.
Chemický stav útvaru povrchových vod tekoucích „Klejnárka po ústí do toku Labe“ (téměř celé
území záměru) nedosahuje dobrého stavu. Chemický stav útvaru povrchových vod tekoucích
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„Brslenka po ústí do toku Doubrava“ (východní část záměru) dosahuje dobrého stavu.
Útvar podzemních vod „Čáslavská křída“ je kvanitativně v dobrém stavu, ohledně chemického
stavu zde není dosažen dobrý stav. Trend koncentrací chemických látek je neměnící se, nebo
sestupný.
Kvantitativní stav útvarů podzemních vod svrchní vrstvy a útvarů podzemních vod hlubinné
vrstvy není v zájmové oblasti klasifikován. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod základní
vrstvy (Kutnohorské krystalinikum a Čáslavská křída) je dobrý.
Chemický stav útvaru podzemních vod základní vrstvy Kutnohorské krystalinikum je dobrý,
chemický stav útvarů podzemních vod základní vrstvy Čáslavská křída nedosahuje dobrého
stavu. Trend znečištění v obou útvarech je neměnící se, nebo sestupný.

C.2.3. Půda
V posuzovaném záměru je pedologická stavba velmi pestrá. V oblasti plošně převažují
černozem luvická a fluvizem modální. Černozem luvická je hlubokohumózní půda (0,4 – 0,6
m) s černickým horizontem Ac. Jedná se o sorpčně nasycené půdy s obsahem humusu 2,0 –
4,5 % v horizontu Ac. Matečným substrátem jsou spraše, jen místy se uplatňují také zvětraliny
slínovců, vápnité tercierní jíly nebo vápnité písky. Hlavním půdotvorným procesem při vzniku
černozemí byla intenzivní humifikace, která probíhala pod stepní vegetací. Fluvizem modální
je vývojově velmi mladá půda s charakteristickými fluvickými znaky (vrstevnatost, nepravidelné
rozložení organických látek, atd.). Půdotvorný proces je, nebo donedávna byl, často periodicky
přerušován akumulační činností vodního toku při záplavách. Pod nevýrazným humusovým
horizontem leží přímo matečný substrát, tvořený naplaveným materiálem. Pro úplnou
pedologickou charakteristiku je dále již jen uveden výčet méně zastoupených půdních typů:,
regozem, kambizem. Trvale zamokřené půdy se, dle mapování půd, v zájmovém území
nevyskytují. Níže uvedený obr. charakterizující skupiny půdních typů vystihuje skladbu půd
v trase záměru a v jeho širším okolí.
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Obr. 3: skupiny půdních typů (http://mapy.vumop.cz/)
Tmavošedá = černozem, hnědá = hnědozem (kambizem), zelená = fluvizem, žlutá = regozem;
Ostatní půdní typy se v trase záměru nevyskytují.
Záměr prochází převáženě nezastavěným územím, v plochách orné půdy. V trase přeložky se
jedná o zemědělské území s příměsí přirozené vegetace a ornou půdu. Záměr částečně
prochází městem Čáslav, kde se jedná o městskou nesouvislou zástavbu.
Záměr v trase přeložky představuje zábor ZPF, v nivě vodního toku Klejnárka i PUPFL.
Na trase přeložky je i přes její relativní krátkost patrná různorodá skladba ohrožení půdy,
dobře to vyplývá z níže zařazených obrázků. Obrázky pokrývají zejména trasu přeložky. Míra
ohrožení je podmíněna zejména půdním typem.
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Obr. 4: Ohroženost vodní erozí (http://mapy.vumop.cz/)
Žlutá = vodní eroze žádná až nepatrná, okrová = vodní eroze střední eroze, rezavá = silná
eroze, hnědá velmi silná eroze

Obr. 5: Ohroženost větrnou erozí (http://mapy.vumop.cz/)
světle žlutá = bez ohrožení, světle okrová = nepatrně ohrožené, rezavá = ohrožené, hnědá =
silně ohrožené
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Obr. 6: Zranitelnost utužením (http://mapy.vumop.cz/)
fialová = vysoká, tmavě modrá = nižší střední, světle modrá = nízká
Záměr protíná erozně ohrožené půdy. V lokalitě přeložky se vyskytují půdy silně náchylné
k erozi na silně ohrožených svazích.

C.2.4. Přírodní zdroje
Nároky na přírodní zdroje jsou charakterizovány v kapitolách B.2.
Vzhledem k charakteru záměru, který je zejména rekonstrukcí stávající železnice, nebudou
nároky na přírodní zdroje představovat mimořádný objem spotřeby dostupných přírodních
zdrojů. Nezbytné suroviny budou obstarávány dodavatelem stavebních prací běžným
dodavatelsko-spotřebitelským řetězcem na otevřeném trhu.

C.2.5. Biologická rozmanitost
Rozložení zastižených či jinak zjištěných rostlinných a živočišných druhů a identifikace
nepůvodních invazních druhů a cest jejich šíření bylo zevrubně popsáno v Přírodovědném
průzkumu a Migrační studii, které jsou volnou přílohou této dokumentace, a jsou stručně
shrnuty v kapitolách C.1.4. a D.1.7.
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Stávající železniční trať i nově vedená část železnice prochází zejména polními ekosystémy,
v intravilánu dotčených obcí zastavěným územím, resp. zahradami a sady. V nivě vodního
toku Klejnárka se nachází údolní jasanovo-olšové luhy. V území dotčeném stavbou se nachází
fragmenty přírodních či přírodě blízkých biotopů. Většina území vykazuje velký stupeň
odpřírodnění z důvodu intenzivního zemědělského využívání. Zdejší pole představují
intenzivně obhospodařované, rozsáhlé celky.

C.2.6. Klima
Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území pro výstavbu záměru k severnímu
podnebnému pásu, ve kterém dochází ke střetu vlivů Atlantského oceánu a eurasijského
kontinentu. V celém regionu převládá ve větší části roku proudění jihozápadních směrů, které
přináší na území vlhčí vzduchové hmoty. Rychlost větru v průměru za rok se pohybuje okolo 8
m/s.
Klimaticky patří dané území do teplé oblasti T2. Teplá oblast T2 je charakterizována dlouhým
létem, které je velmi teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým jarem až mírně
teplým jarem i podzimem, krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá zima s krátkým trváním
sněhové pokrývky (Quitt 1971). Bližší charakteristiku klimatické oblastí udává následující
tabulka 10.
Tab. 10: Klimatické charakteristiky zájmového území (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

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50
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Extrémní klimatické, povětrnostní jevy a přírodní katastrofy byly popsány v kapitole C.1.14
Extrémní poměry v dotčeném území. Vývoj změny klimatu v dotčeném území v průběhu
životnosti záměru je zohledněn při projektové přípravě stavebního záměru – rekonstrukce a
přeložka tratě je projektována s ohledem na výskyt mimořádných klimatických jevů dle
platných stavebních předpisů.

C.2.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V obci Čáslav žije 10375 obyvatel, v obci Třebešice 275 obyvatel a v obci Církvice 1257
obyvatel, (Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2017).
Skladba obyvatelstva a struktura osídlení se nevymyká hodnotám obvyklým na území České
republiky, nepředstavuje jevy, které by řešený záměr mohl negativně ovlivnit.
Hustota zalidnění se v předmětné lokalitě pohybuje od 51 – 100 obyvatel na km2 v okolí
Církvic a 101 – 250 obyvatel na km2 v okolí Čáslavi. V úseku, kde trať prochází zemědělskou
krajinou je však hustota zalidnění podstatně nižší (viz následující obr.)

Obr. 7: Hustota zalidnění k 1.1.2016 (https://geoportal.gov.cz)
Rozložení obyvatelstva v okolí posuzované trati je zřejmé z následujícího obrázku. Údaje jsou
vztaženy k poslednímu sčítání domů, lidu a bytů, tedy k roku 2011.
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Obr. 8: Rozložení obyvatelstva 2011 (https://geoportal.gov.cz)

C.2.8. Hmotný majetek a kulturní dědictví
Záměr je v katastrálním území Církvice u Kutné Hory a Malín v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací. Záměr není v trase přeložky, na k. ú. Čáslav a Třebešice, v
souladu s územním plánem Čáslav. Nejdříve je nutné požádat o pořízení změny územního
plánu Čáslav a změny územního plánu obce Třebešice. Do těchto územních plánů byl ze
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje převzat koridor pro přeložku trati č. 230 pouze
jako územní rezerva.
Trasa přeložky prochází extravilánem dotčených obcí, leží mimo drážní pozemky, na ZPF a
PUPFL. Do kontaktu se zastavěným územím přichází ve staničních úsecích dotčených obcí.
Záměr je podmíněn demolicí drážního domek a obytné budovy v místě nového
mimoúrovňového křížení v lokalitě Kalabousek, drážní domek v zastávce Třebešice.
Ve stavbou dotčených staničních úseků se nacházejí inženýrské sítě v majetku různých
správců, součástí záměru jsou jejich přeložky.
Záměr kříží pozemní komunikace. Součástí stavby jsou mimoúrovňová i úrovňová křížení
s těmito komunikacemi. Záměr zohledňuje plánovaný silniční obchvat Církvice I/38.

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

95

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Realizace nového drážního tělesa se místy dostává do kolize se stávající silniční sítí. Křížení
budou řešena mimoúrovňově. Při přeložení trati nedojde k novému křížení oproti současnému
stavu.
Kulturní památky jsou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
chráněny jako nedílná součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného
činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.
Nemovité kulturní památky
Stavební záměr nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního dědictví, ani
zde nejsou evidovány vesnické památkové zóny nebo rezervace, krajinné památkové zóny či
archeologické památkové rezervace. V obcích, jejichž území je dotčené řešeným záměrem, je
několik nemovitých kulturních památek. Záměr nebude v konfliktu se žádnou z nich.
V okolí předmětné železniční trati je vyhlášena řada památkově chráněných.
Realizací stavebního záměru nedojde k dotčení žádné městské památkové rezervace,
městské památkové zóny, vesnické památkové zóny, národní kulturní památky či památky
světového kulturního dědictví.
V okolí zájmové lokality byla vyhlášena řada nemovitých kulturních památek. Výčet památek
v obcích, kterými trať prochází, je uveden v tabulce 7 v kapitole C.1.6.
Realizovaný stavební záměr do žádné z uvedených nemovitých kulturních památek
nezasáhne.
Archeologická a paleontologická naleziště
Zájmová lokalita se nachází v území kategorie UAN III (území archeologických nálezů). Jedná
se o 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.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost
vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Stavebníci jsou již od přípravy stavby, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a
umožnit AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění) v zájmovém území nepředpokládáme.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení předpoklad jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru
Záměr představuje rekonstrukci stávající tratě výstavbu přeložky dílčího úseku železniční trati
s estakádou přes vodní tok Klejnárka aj. nivu. Posuzovaný záměr prochází zejména výrobními
zemědělskými plochami, částečně prochází zastavěným územím. Protíná údolní jasanovoolšové luhy v nivě Klejnárky. Větší část kopíruje stávající železniční trať č. 230. Mezi obcemi
se v krajinném rázu uplatňuje rozptýlená zeleň ve formě alejových porostů podél silničních
komunikací, případně břehové porosty drobných vodních toků. Sídla jsou rozptýlená,
lemovaná parkovou a sadovou výsadbou, hranice sídel se zemědělsky obhospodařovanými
pozemky je neostrá.
Krajina v lokalitě posuzovaného záměru má charakter venkovské krajiny významně ovlivněné
činností člověka. Z hlediska přírodní charakteristiky předmětného území je okolí záměru
tvořeno především polními ekosystémy, sídly a jedním lesním celkem. Harmonické měřítko
krajiny je již v současnosti výrazně ovlivněno působením člověka. Charakter dotčeného území
se realizací záměru oproti současnosti významně nezmění.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného nadregionálního prvku ÚSES. Posuzovaný záměr
zasahuje do regionálního prvku ÚSES, biocentrum Vrabcov. Stavební záměr zasáhne do
prvků lokálního ÚSES. Konkrétní prvky lokálních ÚSES dotčených posuzovaným záměrem
jsou uvedeny v kapitole C.1.2.
Co se týče ZCHÚ, jak jsou definována zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, tak se v lokalitě řešeného záměru nevyskytují. Nejbližší velkoplošné zvláště
chráněné území je, cca 10 km východně, Chráněná krajinná oblast Železné hory. Maloplošná
zvláště chráněná území nejsou v přímém kontaktu s posuzovaným záměrem. Nejbližší lokalita
se nachází cca 2,8 km severovýchodně Přírodní památka Kačina.
Lokalita stavebního záměru zasahuje do třech významných krajinných prvků daných zákonem.
Jedná se o vodní toky Brslenka, Klejnárka, Olšanský potok, Křenovka, nivy dotčených vodních
toků, údolní jasanovo-olšové luhy navazující na rybník Vrabcov. Rybníky Vrabcov a Utopenec
záměr míjí. V nejbližším okolí plánovaného drážního tělesa se nacházejí registrovaný
významný krajinný prvek Vrabcov, který lze pro účely tohoto záměru překrýt s VKP ze zákona
– vodním tokem, který napájí rybník Vrabcov.
Kvalita ovzduší je v posuzované lokalitě relativně dobrá. V posuzovaném území jsou
překračovány roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. Zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu
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jsou způsobeny zejména spalováním v lokálních topeništích, silniční dopravou a zhoršenými
rozptylovými podmínkami v zimním období. Ostatní znečišťující látky se pohybují pod platným
imisním limitem. Kvalitu ovzduší bude záměr ovlivňovat zejména liniovými zdroji znečištění, a
to automobilovou dopravou v době výstavby záměru. Vzniklé emise však lze označit za
minimální. Po ukončení výstavby již záměr nebude mít negativní dopad na znečištění ovzduší.
Rozsah záměru je v km cca 278,7 - 286,7, rozsah přeložky je v km cca 281,3 - 283,1.
Nejcennější území, niva řeky Klejnárky, bude překonáno estakádou v délce cca 300 m.
Vzhledem k jeho charakteru záměru, který je převážně rekonstrukcí stávající železniční trati,
nebyla stanovována kritická úroveň pro zachování biologické rozmanitosti.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti
předpokládaných vlivů záměru

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
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 v bezprostřední blízkosti recyklační linky v období
výstavby.

Vlivy stavební činnosti na obyvatelstvo
Postupy k omezení působení negativních vlivů na obyvatelstvo pro období výstavby jsou
podrobně popsány zejména v kapitolách B.1.6 Popis technického a technologického řešení
záměru, Plán organizace výstavby a D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a
snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné.
Během výstavby záměru bude na základě Programu pro zlepšování kvality ovzduší pro
zónu Střední Čechy důsledně aplikováno opatření BD 3 Omezování prašnosti ze stavební
činnosti, tj. maximální izolace stavby od okolní zástavby, vhodná forma zvlhčování
potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání
prašného nákladu plachtou při převozu. Tyto zásady budou rozšířeny o následující opatření:


opatření pro skladování prašných materiálů (uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění, budování
zástěn);



sledování povětrnostních vlivů (např. použití meteorologických přístrojů pro
zjišťování směru a síly větru, množství srážek) s následnou aplikací vhodných
opatření dle aktuální potřeby.
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Budou uplatněna opatření k omezení prašnosti uvedená v Metodice pro stanovení opatření ke
snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10.

Vlivy provozu záměru na obyvatelstvo
Na základě výsledků hlukové studie lze říci, že rekonstrukce trati je z hlediska zatížení hlukem
prospěšná. Výše uvedené tvrzení dokládá i Posouzení vlivu na veřejné zdraví, které je volnou
přílohou. Hlavním faktorem ovlivňujícím zdraví obyvatel při provozu záměru je především hluk.
Hluk je definován jako jakýkoli nepříjemný nebo nechtěný zvuk. Zvuk se stává nechtěným
v momentě, když buď interferuje s normálními aktivitami (jako spánek, konverzace) nebo
narušuje či snižuje kvalitu života. Trvající a zvyšující se zdroje hluku mohou být často vnímány
jako rušivé. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na zdraví bývají často spojovány nejen s nemocemi vyvolanými stresem jako je např.
vysoký krevní tlak, koronární nemoci, vředy, kolitida a migrény, ale expozice stálému nebo
vyšším hladinám hluku může způsobit i nespočet dalších nepříznivých ovlivnění zdraví.
Příkladem může být jeho interference s komunikací – nepřímé vlivy hluku na řeč se projevují
jako narušení normálních domácích či výukových aktivit, vytvoření nevhodného prostředí pro
život, bezpečnostní rizika (hluk může maskovat bezpečnostní signály a příkazy) a zdroj
extrémního rušení.
Obecně vzato, lze pro hodnocení zdravotních účinků expozice hluku v denní době vycházet ze
závislostí, uvádějících prahové hodnoty hlukové expozice, tak jak se jejich účinky dnes
považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace
s průměrnou citlivostí vůči hluku (tabulka 11). Obdobné závislosti byly vypracovány i pro noční
dobu (22.00-6.00 hod), viz tabulka 12.
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Tab. 11: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní dobu s uvedenými
počty obyvatel v jednotlivých hlukových pásmech
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq, 6-22 h)
dB

Prokázaný nepříznivý účinek

50

50 – 55 55 - 60

60 - 65

65 - 70

70+

Ischemická choroba srdeční včetně
infarktu myokardu
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Tab. 12: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže pro noční dobu s uvedenými
počty obyvatel v jednotlivých hlukových pásmech
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq, 22-6 h)
dB

Nepříznivý účinek

35 – 40 40 – 45 45 - 50

50 - 55

55 – 60

60+

Psychické poruchy*
Hypertenze a IM*
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ a léků na spaní
* účinky omezeně prokázané

Na základě výsledků studií jsou WHO doporučovány limitní hodnoty 50 dB ve dne a 40 dB
v noci. Hladiny hluku z provozu železniční dopravy u okolní obytné zástavby se pohybují mezi
57 - 74 dB ve dne a 56 - 73 dB v noci.
Již v současné době jsou tedy obyvatelé vystaveni vysokým hladinám hluku překračujícím
zdravotní limity, a to jak v denní době, tak v noční době. Lze proto očekávat, že obyvatelé jsou
vystaveni vyššímu riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění (IHD včetně infarktu
myokardu, hypertenzí). V denní době se dále projevuje vysoká míra obtěžování hlukem a
zhoršená komunikace řečí.
V noční době pak vysoké hladiny hluku mohou vést ke zvýšenému užívání sedativ a léků na
spaní, rušení spánku, což se může projevit zhoršenou výkonností a celkovou kvalitou života.
Po realizaci záměru včetně uvažovaných protihlukových opatření (stěn) dojde ke snížení
hlukové zátěže obyvatelstva, a to až o 24 dB ve dne a 23 dB v noci (výpočtový bod 18 hlukové
studie). Očekávané hladiny hluku u nejbližší obytné zástavby se tedy budou pohybovat
v rozmezí 46 – 70 dB ve dne a 45 - 69 dB v noci.
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V porovnání stávajícího stavu s výhledovým rokem 2025 po realizaci záměru včetně
navrhovaných protihlukových opatření je zřejmé, že dojde ke snížení počtu obyvatel, u kterých
by se mohly projevit negativní účinky hluku. Zejména dojde ke snížení počtu obyvatel
vystavených

riziku

vzniku kardiovaskulárních

onemocnění (IHD,

hypertenze,

infarkt

myokardu).
Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrifikovanou trať, nepředpokládáme, že by při jejím
provozu došlo k významnému ovlivnění kvality ovzduší v předmětné lokalitě. V rámci realizace
záměru nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona
č. 201/2012 Sb., v platném znění.

Socioekonomické vlivy
Realizace záměru bude mít pozitivní trvalý vliv na cestování v regionu, a zejména v celé
České republice. Díky navrhovaným změnám dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního
provozu a cestujících.
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem může být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a vlastní stavební práce.
Tyto vlivy jsou dočasné a plně reverzibilní, minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření pro omezení prašnosti, a dále následujícími organizačními opatřeními:


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
Dle údajů z Českého statistického úřadu žije na území dotčených obcí celkem 11 907
obyvatel.
Tab. 13: Celkový počet obyvatel žijících na území dotčených obcí
celkem

muži

ženy

Církvice

1257

605

652

Třebešice

275

141

134

10 375

4 956

5 419

k 31. 12. 2015

Čáslav

Podle odborného odhadu po období výstavby může být ovlivněno několik stovek až tisíc
obyvatel především vlivem pojezdů stavebních mechanismů, resp. nákladních aut.
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V období provozu záměru bude ovlivněno obdobné množství obyvatel jako v současnosti.

Vlivy na území hustě zalidněná
Hustota obyvatel na území dotčených obcí je nejvyšší v případě obce Čáslav 392 obyv./km2,
průměrná hustota obyvatelstva je pro celou Českou republiku 133 obyv./km2 V nejhustěji
zalidněném místě, v obci Čáslav, povede rekonstruovaná železnice ve stávající trase, míra
zátěže se nezmění.

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy v období výstavby
Vlivem výstavby dojde k dočasnému ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet
automobilová doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), umístění recyklační linky
ale i vlastní plocha stavenišť. Rozsah této zátěže závisí na technologické kázni dodavatelů
stavby a na zvolené technologii stavby. Součástí dokumentace, jako volná příloha, je
Rozptylová studie, která se zabývá dopady činnosti recyklační stanice kameniva.
Pro období výstavby je plánována instalace recyklační linka stavebních hmot. V případě, že
bude na lince zpracováváno více jak 25 m³ stavebních hmot za den, dojde ke vzniku
vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona o ochraně
ovzduší zdroj, označený kódem 5.11. (kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných
nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především
těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky
stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3). V případě instalace
takového zdroje musí provozovatel recyklační linky požádat Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší o povolení provozu tohoto
zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě, když
se bude jednat o recyklační linku, která již má vydané platné povolení provozu pro činnost v
rámci Středočeského kraje, není nutné žádat o nové povolení provozu. Požadavek na
případné povolení provozu tohoto zdroje je uveden v kapitole D.4.
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby. Pro ochranu ovzduší při realizaci
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stavebního záměru doporučujeme dodržet následující opatření, která jsou navržená zejména
k eliminaci prašnosti v zájmové lokalitě:


Používané přístupové komunikace budou pravidelně čištěny, aby nedocházelo
vlivem povětrnostních podmínek ke zvýšené prašnosti.



Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny.



Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně
čištěny.



Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně
zaplachtovány.



Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou
zástavbu.



Použitá recyklační linka bude v provozu pouze při činnosti skrápěcího zařízení,
kterým bude prašnost částečně eliminována.



Doba provozu recyklačního zařízení bude omezena na denní dobu (8 – 18 hod.),
mimo neděle a svátky.



Budou dodržována opatření pro zamezení emisí tuhých znečišťujících látek ze
stavby – nákladní automobily převážející stavební materiál budou řádně
zaplachtovány, bude dbáno na pravidelné uklízení komunikací, v případě suchého
počasí budou plochy staveniště kropeny, stavební mechanismy budou pravidelně
čištěny.

Opatření pro eliminaci prašnosti jsou uvedeny zejména v kapitole D.4. Opatření vychází z
Metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi
PM10 a z Programu pro zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy.
Znečištění ovzduší způsobené vlivem období výstavby stavebního záměru bude plně
reverzibilní a nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.

Vliv v období provozu
V období provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle
zákona č. 201/2012 Sb. Hlavním předmětem záměru je modernizace železniční trati. V etapě
provozu je předpokládán nárůst nákladní dopravy oproti stávajícímu stavu. Předmětná
železniční trať je navržena v závislé trakci, provoz nebude představovat vyšší imisní zatížení
znečišťujícími látkami a nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě.
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Vliv klimatických změn
Stávající železniční trať je řešena v závislé trakci, rekonstrukce trati zachovává způsob
pohonu. Předpokládané intenzity nebudou podstatně měněny. Elektřina je získávána z veřejné
distribuční sítě. Záměrem není změna zdrojů pro získávání elektrické energie. Nepředpokládá
se podstatná změna emisí skleníkových plynů.
V případě záměru „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“ lze z
hlediska dopadu klimatických změn uvažovat s možnostmi ohrožení povodní na vodních
tocích Klejnárky a Brslenky. Tato rizika jsou minimalizována kapacitním dimenzováním
mostních těles a propustků, jsou projektovány s dostatečnou rezervou na průtok vyšší než
Q100. Dalším rizikem je poškození železniční infrastruktury vlivem extrémních výkyvů teplot
nebo zvýšenými nároky na spolehlivost dodávky energií.
Součástí projektové dokumentace v následujících stupních bude 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, nebo trakčního vedení. 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, záložní zdroje elektrické energie
pro provoz zabezpečovacího zařízení, musí být také k dispozici dostatek dieselových pohonů
pro tratě, na kterých musí být po dobu trvání mimořádných meteorologických podmínek
provoz zachován.
Schopnost okolí záměru přizpůsobovat se změně klimatu bude záměrem ovlivněno nepřímo.
Vzhledem k charakteru záměru, který podstatně nezmění využití území, lze vliv záměru na
schopnost okolí přizpůsobit se změně klimatu v tomto případě zanedbat. Zmírnění změny
klimatu záměrem lze provést zejména změnou zdroje energie napájení drážní trakce, toto je
mimo rámec řešený touto dokumentací. Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu a
zranitelnost záměru vůči dopadům změny klimatu je řešena při projektové přípravě, záměr je
projektován tak, že počítá s extrémními klimatickými jevy, vůči změnám klimatu je odolný.
Přírodní prvky (lesy, vodní toky, nivy) budou výstavbou narušeny. Toto narušení bude
minimalizována navrženými opatřeními v kapitole D.4.
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D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické
charakteristiky
Hluková situace v období výstavby
V období výstavby budou ovlivněni obyvatelé žijící v blízkosti samotného staveniště a
obyvatelé žijící v okolí přístupových komunikací na staveniště. Předmětná trať prochází v
převážné míře mimo zastavěné území. Část posuzovaného úseku ale prochází intravilánem
obcí. 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.
V blízkosti recyklační základny se nenachází žádný objekt určený k ochraně, nejbližší obytný
objekt se nachází ve vzdálenosti přibližně 600 m. V případě, že bude potřeba provozovat
recyklační linku i v noční době, bude nutné provést měření hluku, které prokáže
nepřekračování hygienického limitu stanoveného pro stavební činnost v noční době.
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.



V blízkosti obytné zástavby budou hlučné práce realizovány v denní době mimo dny
pracovního klidu (soboty, neděle, svátky).

Hluková situace v období provozu
Hlavním faktorem působícím v období provozu na zdraví obyvatel byl vyhodnocen hluk. Hluk
je definován jako jakýkoli nepříjemný nebo nechtěný zvuk. Zvuk se stává nechtěným
v momentě, když buď interferuje s normálními aktivitami jako spánek, konverzace nebo
narušuje či snižuje kvalitu života. Trvající a zvyšující se zdroje hluku mohou být často vnímány
jako rušivé. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Pro posouzení míry zátěže obyvatelstva hlukem v období provozu byla vypracována hluková
studie, která je volnou přílohou této dokumentace.
Na základě výsledků hlukové studie lze říci, že rekonstrukce trati je z hlediska zatížení hlukem
prospěšná. Celkově dojde k poklesu hlukového zatížení okolí a vzhledem k plánované
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přeložce trati, lze umístit protihlukové stěny vhodně a efektivně. V převážné míře dojde ke
snížení hlukového zatížení okolní obytné zástavby.
Výše uvedené tvrzení dokládá i Posouzení vlivu na veřejné zdraví, které je volnou přílohou
této dokumentace. Pro kvantitativní hodnocení účinků hlukové zátěže bylo použito vyjádření
pomocí míry obtěžování hlukem a rušení spánku. Z výsledků tohoto posouzení vyplývá, že již
samotnou rekonstrukcí trati a vybudováním přeložky dojde v předmětné lokalitě ke snížení
hlukového zatížení a tím i ke snížení počtu obtěžovaných obyvatel a obyvatel rušených ze
spánku. Další snížení je patrné po realizaci navržených protihlukových stěn. Největší snížení
hlučnosti je patrné v Třebešicích u výpočtového bodu V18 a to až o 23 dB (ve dne i v noci),
kdy se však jedná o fasádu odvrácenou od stávajících kolejí. To představuje snížení počtu
obtěžovaných až o 50 % a velmi obtěžovaných obyvatel o 30 %. V noci pak dojde ke snížení
počtu rušených až o 17 % a velmi rušených obyvatel o 9 % ze spánku. K dalšímu
významnějšímu snížení dojde v lokalitě Lochy v Čáslavi (výpočtový bod V15) snížení až o
21 dB v noci i ve dne. Lze tak očekávat snížení počtu obtěžovaných obyvatel o 39 %, velmi
obtěžovaných o 22 %. Pro noční dobu pak dojde ke snížení počtu rušených obyvatel o 14 % a
vysoce rušených obyvatel ze spánku o 7 %.
Co se týče emisí, v rámci realizace záměru nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. V etapě provozu dojde k navýšení počtu
projíždějících vlaků na trati. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou vlakové soupravy
provozovány v závislé trakci a ve výhledu (po realizaci záměru) je uvažováno s provozem v
závislé trakci, nedojde k výraznému zvýšení či snížení emisí škodlivin v okolí předmětného
záměru.
Realizace záměru bude mít jednoznačně pozitivní vliv na snížení hlukového zatížení, dojde ve
většině posuzovaného úseku trati ke zlepšení hlukové situace.

Vibrace
Pro předmětný stavební záměr bylo zpracováno hodnocení vibrací, které je volnou přílohou
této dokumentace. V hodnoceném úseku se v blízkosti železniční trati v případě posuzované
varianty 71 (s přeložkou) nenachází žádný rodinný dům nebo bytový objekt, který by mohl být
ovlivněn hladinami vibrací přesahujícími hygienický limit. Pro posuzovaný záměr tedy nebudou
z hlediska zdraví osob žijících podél trati (vzhledem k použití limitních hodnot hladiny vibrací z
nařízení Vlády č. 272/2011 Sb.) vyžadována antivibrační opatření.
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Záření a zápach
Záměrem je rekonstrukce stávající trati a její dílčí přeložka, nebudou instalovány nové zdroje
zápachu či záření.

Jiné výstupy
V rámci realizace stavebního 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), v platném znění. Vlivem posuzovaného záměru nebudou emitována
radioaktivní nebo elektromagnetické záření. Rovněž nebudou použity materiály, které jsou
zdrojem radioaktivního záření.

Předmětem záměru je zejména rekonstrukce stávající trati, a dále její dílčí přeložka.
Nevzniknou nové rušivé vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Vlivy v ploše přeložky budou
dílčí, nebudou mít devastační efekt na tamní přírodní stanoviště ani rozsáhlé negativní vlivy na
obyvatelstvo.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr protíná několik vodních toků (viz tab. 6). Zájmového území není součástí chráněné
oblasti přirozené akumulace vod, nenachází se zde také ochranná pásma vodních zdrojů.
Posuzovaný úsek trati přichází do kontaktu se záplavovým územím pro Q100 vodních toků
Klejnárky a Brslenky. V záplavových územích nebudou zřizována zařízení staveniště,
nebudou zde skladovány žádné stavební materiály apod.
Negativní vlivy mohou být spojeny pouze s havarijními stavy souvisejícími se samotnou
stavbou, např. při rekonstrukcích mostních objektů a propustků (únik pohonných látek nebo
stavebních materiálů do půdy, resp. podzemní vody apod.). K prevenci těchto havárií byly
navrženy podmínky a opatření (viz kapitola B.1.6. a D.4.), při jejichž dodržení bude sníženo
riziko možné havárie na minimum. V případě úniku znečišťujících látek je třeba postupovat dle
platného havarijního plánu, který bude součástí dalších stupňů přípravy projektové
dokumentace. Při dodržení uvedených podmínek a opatření není dán předpoklad negativního
ovlivnění vodních toků, vodních ploch ani vodních zdrojů. Stavební záměr nebude mít vliv na
odtokové poměry území.
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Stavební záměr nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry území, neboť odtokové poměry
v území zůstanou zachovány díky výstavbě dostatečně kapacitních mostních objektů a
propustků, jsou projektovány s dostatečnou rezervou na průtok vyšší, než Q100. Do aktivních
zón záplavových území zasahují dvě mostní díla - most přes vodní tok Klejnárka SO 04-20-05
v km 282,570 a most přes vodní tok Brslenka SO 04-20-01 v km 279,056. U mostu přes
Klejnárku se jedná o estakádu na pilířích překonávající nivu tohoto vodního toku. Pilíře
zasahují do plochy zasažené Q100. U Mostu přes Brslenku se jedná o jednoduchý klenbový
most. U všech mostů a propustků bylo provedeno hydrotechnické posouzení, které prokázalo,
že navržený most je dostatečně kapacitní pro převedení návrhových průtoků stanovených dle
ČSN. Vliv stavby na odtokové poměry zůstane po stavbě podobný se stávajícím stavem.
Srážkové vody se budou částečně vsakovat a částečně budou odvedeny do stávajících
stálých a občasných vodotečí.
Hydromorfologická struktura sítě vodních toků nebude dotčena. Předmětem zásahů do
stávající vodní sítě budou pouze rekonstrukce stávajících příčných objektů. Nové přemostění
vodního toku Klejnárka bude mít charakter estakády, neovlivní parametry vodního toku.
Nejsou plánovány žádné nové morfologické změny typu zatrubnění/zakrytí, ani napřimování,
ani zavzdutí ani zpevnění říčního břehu na žádném úseku vodního toku.
Záměrem je zejména rekonstrukce stávající tratě, z menší části se jedná o přeložku tratě.
Vzhledem k charakteru záměru, kde nedochází ke změně využití, nepředpokládáme žádný
nový vliv na povrchové a podzemní vody. Ekologický a chemický stav dotčených útvarů
povrchových vod tekoucích i stav útvarů podzemních vod nebude řešeným záměrem ovlivněn.

D.1.5. Vlivy na půdu
Stavba bude realizována jak v ochranném pásmu dráhy, tak mimo drážní pozemky. Realizace
v současné fázi předpokládá zábor pozemků ZPF či PUPFL. Riziko pro půdy mohou
představovat možné havárie při realizaci stavby. Při dodržení navržených opatření na ochranu
půd v souvislosti s prevencí proti haváriím., nepředpokládáme negativní vlivy tohoto záměru
na půdy.
Celkový trvalý zábor ZPF pro posuzovaný záměr bude 78 259 m2. Dále bude vyžadován také
dočasný zábor ZPF o velikosti 52 969 m2. Celkový trvalý zábor PUPFL pro posuzovaný záměr
bude 885 m2. Dále bude vyžadován dočasný zábor PUPFL o velikosti 6 388 m2.
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D.1.6. Vlivy na přírodní zdroje
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, nenachází se v bezprostřední blízkosti
zájmové lokality žádné významné ložisko nerostných surovin.
Posuzovaná trasa železnice přímo neprochází žádným dobývacím prostorem těženým či
netěženým, chráněným ložiskovým územím či poddolovaným územím. Vzhledem k charakteru
záměru, kterým je rekonstrukce stávající trati s přeložkou u Třebešic, nepředpokládáme
negativní vlivy na zdroje nerostných surovin ani na geologické prostředí.
Realizace záměru nebude dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

D.1.7. Vlivy biologickou rozmanitost
Flóra
Železniční trať v úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo) vede převážně rovinatou,
zemědělsky intenzivně obhospodařovanou krajinou. V lokalitě byl proveden botanický
průzkum, při kterém byla zaznamenána přítomnost druhů zvláště chráněných dle Vyhlášky
Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Byly zde
zaznamenány také druhy zařazené v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). Ze zvláště
chráněných druhů se jedná o přesličku větevnatou (Equisetum ramosissimum).
Přeslička větevnatá roste přímo v kolejišti v drážních km 279,1 – 279,9. Patří mezi druhy
ohrožené, původně rostoucí v písčinách, borech, na písčitých polích. Ačkoliv se jedná o druh,
který se v poslední době silně šíří na antropicky ovlivněných stanovištích, vč. celé řady
regionálních i lokálních železničních tratí, je nutné požádat o udělení výjimky ze zásahu do
biotopu tohoto druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Vzhledem k jejímu
životnímu cyklu, intenzivnímu šíření a vysoké produkci výtrusů lze očekávat její opětovné
šíření zpět, i po stavebních úpravách na železnici, záchranné transfery tohoto druhu tedy
nedoporučujeme.
Přírodní či přírodě blízké biotopy v dotčeném území byly zaznamenány v území okolo rybníku
Vrabcov, resp. mezi rybníkem a železniční tratí. Jedná se zejména o porosty vysokých ostřic,
rákosin, údolní jasanovo-olšové luhy, mezofilní křoviny a mezofilní ovsíkové louky. Většina
z těchto biotopů je charakteristická vyšší degradací.
Na liniové stavby je vázána celá řada invazních druhů. Podél železniční trati se šíří trnovník
akát (Robinia pseudoacacia), rukevník východní (Bunnias orientalis), celík kanadský a
obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). Na vlhčích místech byl zaznamenán javor
jasanolistý (Acer negundo). Z drobnějších druhů pak turan roční (Erigeron annuus) a
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netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Z výsadeb v okolí rybníku Vrabcov pochází topoly
kanadské (Populus xcanadensis).
Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné další šíření těchto
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.
V dotčeném území se nachází celá řada dřevin rostoucích mimo les, ať už se jedná o výsadbu
dřevin, náletové dřeviny či zapojené porosty dřevin. Některé z nich dosahují obvodu kmene
nad 80 cm v prsní výšce či rozlohy nad 40 m2. V případě nutnosti kácení dřevin dosahujících
zmíněných rozměrů je nutné získat povolení pro kácení dřevin rostoucích mimo les.
Vzhledem k charakteru a umístění záměru a charakteru lokality lze považovat vliv
posuzovaného záměru na flóru jako akceptovatelný.
Fauna
Výstavba přeložky železniční trati bude mít vliv na faunu. K zásahům do stanovišť zvláště
chráněných druhů bude požádáno o příslušnou výjimku. Vliv na faunu bude minimalizován
správným načasováním provádění kácení a skrývky zemi. Tyto zásahy nebudou skokové,
přinejmenším část živočichů bude mít čas uniknout. Doupné stromy budou před provedením
kácení prohlédnuty a označeny. V průběhu stavby v lokalitě RBC Vrabcov bude přítomen
kvalifikovaný ekodozor.
Vliv na bezobratlé
Čmeláci rodu Bombus jsou druhem hnízdícím převážně mimo samotnou železniční trať.
Vhodné miříkovité rostliny, na kterých se vyvíjí housenky otakárka fenyklového (Papillio
machaon), se nacházejí jak v blízkosti železniční tratě, tak i v ruderálních biotopech v okolí.
Neočekáváme, že by záměr měl vliv na populace otakárka fenyklového. V rámci realizace
varianty záměru s novostavbou přeložky železniční tratě dojde ke kácení lesních porostů
v RBC Vrabcov, včetně kácení starých odumřelých topolů. Tím může dojít ke snížení
příležitostí pro vývoj saproxylických skupin hmyzu. Výskyt zvláště chráněných druhů
saproxylického hmyzu v tomto RBC průzkum neprokázal.
Vliv na obojživelníky
Během průzkumu byl zaznamenán skokan hnědý (Rana temporaria) a skokani rodu
Pelophylax. Realizace záměru vyžaduje kácení dřevin v prostoru RBC Vrabcov z důvodu
novostavby přeložky železniční tratě. Tím dojde k redukci vhodného prostředí pro skokana
hnědého, popř. i pro rosničku zelenou (Hyla arborea). Vliv na skokany rodu Pelophylax bude
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malý v případě, že záměr povede mimo litorály rybníka Vrabcov. V rámci realizace
posuzovaného záměru s novostavbou přeložky je nutné požádat o udělení výjimky ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, pro zásah do biotopu skokana zeleného (Pelophylax kl. esculentus), skokana
skřehotavého (Pelophylax ridibundus) a rosničky zelené (Hyla arborea).

Vlivy na plazy
Na drážním tělese byla z plazů zaznamenána pouze ještěrka obecná (Lacerta agilis), výskyt
užovky obojkové (Natrix natrix) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) i přes absenci nálezu
v okolí záměru očekáváme.
Při realizaci záměru by mohlo dojít k mírnému omezení možností ke kladení vajec v okolí
rybníku Vrabcov. V rámci realizace záměru s novostavbou přeložky je nutné požádat o
výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, pro zásah do biotopu užovky obojkové (Natrix natrix).
Vliv na ptáky
V trase posuzované železniční trati se vyskytují polní, urbánní i lesní druhy ptáků. V rámci
realizace záměru bude provedeno kácení dřevin mimo les i lesních dřevin. Veškeré kácení
musí být provedeno mimo období hnízdění ptáků, které probíhá od dubna do srpna. V případě
kácení dřevin mimo les se nebude jednat o zásah spojený s výraznou redukcí hnízdních
příležitostí pro ptáky zájmového území. Výrazné kácení lesních porostů při realizaci varianty
záměru s novostavbou přeložky železniční tratě by mohlo vést ke snížení hnízdních příležitostí
ptáků hnízdících v lese. Některé druhy ptáků jsou svým hnízděním vázány na porosty rákosin,
nejvýznamnější porosty se nacházejí v litorálních zónách rybníku Vrabcov. V rámci realizace
posuzovaného záměru je nutné požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro zásah do biotopu
žluvy hajní (Oriolus oriolus). Z důvodu rušení doporučujeme v případě realizace této varianty
záměru požádat také o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro motáka pochopa (Circus aeruginosus),
rákosníka velkého (Acrocephalus arundinacaeus) a potápky roháče (Podiceps cristatus).

Vliv na savce
V zájmovém území očekáváme především výskyt běžných druhů savců. Pro pozemní druhy
mají liniové stavby vliv především jako migrační překážka. Touto problematikou se věnujeme
podrobněji ve Studii migrační prostupnosti. V lesním porostu v RBC Strachov se nacházejí
staré

trouchnivějící

stromy

(především

topoly)

poskytující
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(Microchiroptera). Nejcitlivějším obdobím pro netopýry je květen až srpen, kdy se ve
stromových úkrytech nachází rozmnožovací kolonie. V tomto období využívá stromové úkryty
největší množství netopýrů. Nebyl zaznamenán žádný druh savce, jehož výskyt v zájmovém
území by byl ohrožen posuzovaným záměrem. Z hlediska savců je v tomto případě nejnutnější
zajistit migrační prostupnost trati dostatečným počtem mostů a propustků.
Migrační prostupnost
Pro migraci živočichů jsou v souvislosti s železniční tratí nejvýznamnější mosty a propustky,
díky nimž může probíhat migrace bez zbytečného navyšování mortality, ke které dochází při
migraci přes koleje. Záměr nebude zcela novou liniovou stavbou v krajině. Nebude se tedy
jednat o zcela novou překážku spojenou s fragmentací krajiny pro živočichy. Může však dojít
ke změnám v migrační prostupnosti železnice kvůli přeložce trati v úseku u Třebešic,
přestavbám, úpravám či rušením mostů nebo propustků, dále kvůli změně rychlosti vlaků,
výstavbě trakčního vedení na novém úseku trati či případné instalaci protihlukových stěn.
Podrobněji je problematika vlivu posuzovaného záměru na migrační prostupnost trati řešena v
samostatném dokumentu Migrační studie (volná příloha).

Ekosystémy
Zájmový úsek železniční trati vede převážně zemědělsky obhospodařovanou krajinou. Část
zájmového území zaujímají sídla, nivu vodního toku Klejnárka kryjí lesní ekosystémy.
Z hlediska ekosystémů je nejhodnotnější úsek trati procházející lesními ekosystémy, zejména
v blízkosti rybníka Vrabcov.
Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o rekonstrukci trati ve stávající stopě, v dílčím úseku
v okolí Třebešic se jedná o přeložku železniční trati, a rekonstruovaná trať je vedena převážně
na náspech, nebude mít realizace záměru zásadní vliv na ekosystémy v případě rekonstrukce
stávající tratě. V případě nové přeložky nebude mít realizace záměru zásadní vliv na
ekosystémy v případě dodržení všech doporučení uvedených v kapitolách D.4 a B.1.6.

Biologická rozmanitost
Záměr dílčím způsobem naruší plochu kóty Bambous a údolní nivu vodního toku Klejnárka.
V okolí kóty Bambous se nalézají zbytky suchých stráněk. Záměr v trase přeložky prochází
sedlem mezi kótou 244 m n. m. Bambous a kótou 252 m n. m. Hořejší Kupa, vytvoří zde nový
zářez. Lze předpokládat, že svahy nových zářezů budou udržovány v bezlesém stavu, tedy
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dojde k určitému rozšíření plochy výsušného, slunného biotopu. Narušení nivy vodního toku a
tamního údolního jasanovo-olšového luhu bude plošně málo významné. Vlastní koryto
vodního toku nebude narušeno. Stávající mostní těleso převádějící současnou trať přes řeku
Klejnárku v současném drážním km cca 282,3 bude opuštěno. Lze předpokládat zarůstání
vegetací a pozvolný rozpad. Nové mostní těleso poskytuje svou délkou přemostění lepší
podmínky pro biotu. Dopady stavební činnosti v nivě budou uvedeny do původního stavu,
trvalý zásah bude v ploše pilířů a opěr. Vzhledem k charakteru biotopu nivního lesa, kde je
podmínkou zejména vysoká úroveň vodní hladiny, a dále je zde typická vysoká úživnost a
tolerance k disturbancím záplavami, lze dotčení záměrem považovat za málo významné.
K ochraně biodiverzity přijala vláda ČR usnesením ze dne 9.3.2016 koncepční dokument
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016 - 2025. Strategie
stanovuje 20 cílů ve čtyřech prioritách, které definují priority v oblasti ochrany a udržitelného
využívání biodiverzity na území ČR.
Záměr se dotýká priorit v cíli 2.5 Krajina a v cíli 3.2 Lesní Ekosystémy. V obou případech
záměr představuje riziko fragmentací a plošných záborů a možnými doprovodnými jevy –
liniové stavby jsou vektorem šíření invazních druhů, představují riziko možných havárií.
Vzhledem k charakteru záměru, který zahrnuje rekonstrukci stávající dvojkolejné trati a vede
intenzivně obhospodařovanou krajinou, nebude ovlivnění biodiverzity v území značné. Při
stavebních činnostech lze očekávat ovlivnění vegetace náspů a zářezů. V místech výskytu
hodnotnějších teplomilných plevelů dojde k jejich postupnému zpětnému šíření z polních
okrajů. Narušením zapojené vegetace s převládajícími dominantami typu ovsík, kopřiva, apod.
může dojít k vytvoření nových stanovišť s iniciálními stádii sukcese, což může být příležitostí
jak pro méně konkurenceschopné druhy, tak pro druhy invazní či pro řadu bezobratlých. Při
rekonstrukci stávající železniční trati nedojde k zásadnímu ovlivnění biodiverzity území.
Za zásadní je možné považovat přeložku železnice v okolí rybníku Vrabcov. Mokřadní
společenstva zde zůstanou na většině plochy zachována, byť dojde k záborům území pro
stavbu pilířů mostního objektu. Aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění, je třeba pečlivě
naplánovat období výstavby tak, aby nedocházelo k zavlékání invazních druhů do dotčeného
území a aby ovlivnění vlivem stavebních činností (pojezdy, plochy stavenišť) byly
minimalizovány. Vzhledem k přetnutí lokality RBC Vrabcov dojde ke zvýšenému rušení,
zejména skupiny ptáků, a to jak v období výstavby, tak v období provozu, které bude spojeno
s úbytkem plochy vhodné pro hnízdění (zdroj hluku se posouvá blíže k rákosinám). Na druhou
stranu je však třeba poznamenat, že i v případě hnízdění větších druhů ptáků, dochází k
navykání jedinců na zdroje hluku a k opuštění lokality nemusí docházet.
Výrazné negativní ovlivnění biodiverzity v území neočekáváme.
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D.1.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
V krajinném měřítku se záměr pohledově neuplatní, krajinný ráz nebude narušen.
Rekonstruované úseky zachovají stávající stav. Vliv na krajinu bude v úsecích, kde bude
provedena rekonstrukce, setřen modelací okolního terénu a stávající zelení.
Niva Klejnárky bude v úseku přeložky železniční trati podstatně dotčena stavební činností při
realizaci záměru vlivem výstavby estakády. V období provozu bude niva dotčena minimálně,
estakáda nebude v krajinném měřítku dominantní. Lze konstatovat, že výstavba záměru
nebude mít negativní vliv na krajinu za podmínky, že staveniště bude uvedeno do původního
stavu a budou dodrženy podmínky uvedené v kapitolách D.4 a B.1.6.
Vliv na ekologické funkce krajiny, zejména na její klimatické, geologické, hydrologické a
biologické prvky bude dílčí. Nedojde k rozsáhlým devastacím celých ekosystémů. Na trase
přeložky lze přepokládat dílčí pozitivní vliv, který představuje vytvoření nových xerotermních
biotopů na zářezech v okolí kóty 244 m n. m. Bambous.

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Záměr předpokládá demolici drážního domku a obytné budovy v místě nového
mimoúrovňového křížení v lokalitě Kalabousek, drážního domku v zastávce Třebešice.
Stávající silniční síť bude zachována. Podmínky silničního provozu budou zkvalitněny
výstavbou mimoúrovňových křížení s železniční tratí. V rámci provádění stavby budou řešeny
přeložky a přemostění těchto komunikací. V trase řešené stavby se nachází záměr, stavba
silničního obchvatu Církvice na komunikaci č. I/38, tento obchvat řešená stavba zohledňuje.
Žádná z nemovitých kulturních památek nebude plánovanou výstavbou dotčena.
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D.2. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a
životní

prostředí

při

možných

nehodách,

katastrofách

a

nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich
plynoucích
S výstavbou a případnou likvidací stavebních objektů mohou souviset rizika havárií, spojená
s únikem závadných látek (pohonné hmoty, maziva, apod.). Jako prevenci, resp. následná
opatření při úniku závadných látek je možno doporučit stanovení maximální povolené rychlosti
na celé stavbě, vypracování havarijního a povodňového plánu, vyžadování dodržování
předpisů pro manipulaci s látkami závadnými vodám (vč. chemických látek) a pravidelné
proškolení jak řídících pracovníků, tak pracovníků provádějících vlastní realizaci.
S provozem železniční trati souvisí rizika havárií spojená s únikem přepravovaných látek
(ropné deriváty, hnojiva, kyseliny aj. produkty chemického průmyslu). Řešení těchto rizik je
nad rámec této dokumentace, je náplní činností integrovaného záchranného systému a
zejména orgánů s celostátní působností.
Při dodržení dále uvedených opatření můžeme konstatovat, že rozsah negativních vlivů při
možných haváriích a nestandardních stavech bude akceptovatelný a nebude znamenat
významný negativní vliv na životní prostředí.
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D.3. Komplexní charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se
zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Z možných vlivů záměru na životní prostředí se uvádí pouze ty, které mají v zájmovém území
určitý vliv, nebo jejichž vliv se v zájmovém území bude vyskytovat.
V období výstavby záměru se bude negativně projevovat především nárůst nákladní dopravy
na přístupových komunikacích ke stavbě. V blízkém okolí stavby je možno očekávat v ovzduší
zvýšení množství polétavého prachu a zvýšení hlukového zatížení. Tyto vlivy lze ale
z hlediska jejich významnosti, omezené délky trvání a plné reverzibilitě považovat za
nevýznamné a z hlediska zatížení životního prostředí za akceptovatelné.
Při řešení dopadů hluku vlivem provozu řešeného záměru byla zpracována Hluková studie. U
železniční trati dotčené záměrem se stav hlučnosti vzhledem ke stávajícímu stavu významně
nezmění. Vlivem rekonstrukce koleje i změnou intenzit dopravy při uvažovaných změnách
rychlostí nedojde k nárůstu hlukové zátěže. Pro ochranu nejbližších objektů jsou navrženy
protihlukové stěny. U úseku silnice II/339 dotčené záměrem, zejména u novostavby silničního
nadjezdu, je navržena protihluková stěna. V okolí posuzované trati se nachází objekty, které
nelze efektivně ochránit protihlukovou stěnou, u těchto objektů je možná výměna oken s
doplněním vzduchotechniky, případně změna funkce užívání.
Na základě provedeného terénního průzkumu byly vyhodnoceny všechny dřeviny nacházející
se v předpokládaném záboru stavby. Jedná se o 170 dřevin rostoucích mimo les, z nichž 147
dosahuje rozměrů nad 80 cm v obvodu ve výšce 130 cm. Stavební záměr je doprovázen
zapojenými porosty s plochou větší než 40 m2. Celkově se jedná o plochu 22 506 m2, z toho u
porostů o rozloze 20 608 m2 je třeba zažádat o povolení ke kácení. Pro tyto dřeviny a
zapojené porosty je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení k jejich kácení.
Kompletní seznam a rozsah kácení je uveden v dendrologickém průzkumu (volná příloha).
V řešeném území nebyly vyhodnoceny jako ohrožující faktor přívalové povodně. Výstavbou
záměru nedojde k podstatnému ovlivnění odtokových poměrů v oblasti. Příčná tělesa
překonávající

vodní

toky

jsou

navrhována

s dostatečnou

kapacitou

pro

převedení

povodňových průtoků.
Železniční trať je navrhována natolik robustně, aby měla dostatečnou rezervu pro zvládání
extrémních klimatických jevů. Předpokladem je řádná údržba tratě, jejího příslušenství, a jejího
okolí. Např. udržování zeleně podél tratě ve stavu, který nebude ohrožovat drážní provoz.
V rámci řešení této Dokumentace byly vyhodnoceny potenciální dopady recyklační základny
provozované při výstavbě záměru ve smyslu článku 4 směrnice Evropského parlamentu a
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Rady 2000/60/ES. Rozptylová studie pro dopady recyklační základny je volnou přílohou této
dokumentace. Závěrem bylo, že záměr je v dané lokalitě možné realizovat.
Železniční doprava obecně, na rozdíl od automobilové, není významným zdrojem imisního
zatížení, což je dáno četností pojezdů, která je na rozdíl od automobilové dopravy výrazně
menší. Ačkoliv dojde k navýšení intenzity dopravy u nákladních vlaků ve výhledovém stavu,
lze konstatovat, že navýšení emisí oproti současnosti bude minimální a na kvalitě ovzduší se
prakticky neprojeví.
V lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém byla zaznamenána přítomnost druhů
zvláště chráněných dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992
Sb., v platném znění. Byly zde zaznamenány také druhy zařazené v Červeném seznamu ČR
(Grulich 2012). Jedná se o přesličku větevnatou, pro kterou je třeba požádat o udělení výjimky
pro zásah do biotopu dle § 56 zákona 114/1992 Sb., v platném znění. Zaznamenána byla také
přítomnost lomikamene trojprstého, podél železnic se ovšem šíří nepůvodní genotyp a proto
není nutné o výjimku ze zásahu do biotopu pro lomikámen žádat. Dále byla zaznamenána
přítomnost dalších druhů Červeného seznamu ČR, zejména ve vazbě na okolí rybníka
Vrabcov. Jedná se o ostřici pobřežní a jilm vaz. Na liniové stavby je vázána celá řada
invazních druhů. Během zoologického průzkumu byla zaznamenána přítomnost několika
zvláště chráněných druhů. Během stavebních prací v původní trase železniční tratě nedojde k
závažnému ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů (biologický průzkum, volná příloha).
Vybudováním nového tělesa železnice v blízkosti rybníku Vrabcov dojde k zásahu do
přírodních a přírodě blízkých biotopů.
Realizací stavebního záměru nedojde k zásahu do zvláště chráněných území.
Z hlediska možného vlivu na územní systém ekologické stability lze konstatovat, že v blízkosti
trati se nacházejí zejména regionální a lokální prvky ÚSES, případně trať některé liniové prvky
ÚSES kříží. Posuzovaný záměr nezasáhne do žádného nadregionálního prvku ÚSES.
Realizací stavebního záměru nedojde k zásahu do migračně významného území.
Předmětný záměr přímo zasáhne do významného krajinného prvku ze zákona. Záměr
zahrnuje rekonstrukci mostních objektů přes VKP - vodní toky (Klejnárka, Brslenka, Olšanský
potok, Křenovka), posuzovaný záměr také prochází přes údolní nivy vodních toků.
Posuzovaný záměr také protíná VKP les a přibližuje se k VKP rybníky. Realizací záměru dojde
k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku Vrabcov.
V krajinném měřítku se záměr pohledově neuplatní, krajinný ráz nebude narušen.
Vzhledem k lokalizaci stavebního záměru ve vnitrozemí ČR (cca 80 km k nejbližší státní
hranici), a vzhledem k tomu, že změna využití území bude mít dopad menší, než celostátní,
nejsou předpokládány přeshraniční vlivy záměru.
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Vzhledem k charakteru záměru, rekonstrukce stávající tratě a výstavby dílčí přeložky, budou
vlivy záměru pouze nepřímé v důsledku zrychlení a zefektivnění vnitrostátní a mezinárodní
dopravy. Změna intenzit přepravy je podmíněna vývojem socio-ekonomických prvků
v celorepublikovém měřítku.

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

119

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

D.4. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné
Pro minimalizaci vlivů stavby na životní prostředí bude přijata řada technických opatření již ve
stadiu zpracování projektové dokumentace. 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.). Kromě výše
zmíněných podmínek doporučujeme dodržet následující opatření:

Opatření ve fázi přípravy:
1. Požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro skokana zeleného (Pelophylax kl.
esculentus), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), rosničku zelenou (Hyla
arborea), užovku obojkovou (Natrix natrix), žluvu hajní (Oriolus oriolus), motáka
pochopa (Circus aeruginosus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinacaeus) a
potápky roháče (Podiceps cristatus).
2. Požádat o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro přesličku větevnatou
(Equisetum ramosissimum).
3. Požádat o stanovisko příslušný orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích v platném znění.
4. 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 mimo stanovenou dobu je v RBC Vrabcov nutná přítomnost ekodozoru.
5. Po dobu stavebních prací doporučujeme zajistit kontrolu stavby a realizaci případných
biotechnických opatření v lokalitě RBC Vrabcov formou ekodozoru. Osoba provádějící
ekodozor by měla mít odpovídající vzdělání a zkušenosti z realizace podobných
záměrů. V případě nutnosti kácení ve vegetačním období je v lokalitě RBC Vrabcov
nutná přítomnost ekodozoru stavby, který vyloučí případné hnízdění ptáků v kácených
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dřevinách. Ekodozor dále v RBC Vrabcov prověří případné doupné stromy z důvodu
možného využití netopýry. Doupné stromy je možné kácet v období od 1. září do
poloviny listopadu. Pokud by bylo nutné kácet doupné stromy stromy v pozdějším
období, je třeba, aby byl při kácení těchto dřevin v lokalitě RBC Vrabcov přítomen
odborný ekodozor.
6. Zcela vyloučit stavební činnost v ploše mokřadních společenstev rybníka Vrabcov.
7. V ploše RBC Vrabcov soustředit stavební činnost do plochy budoucího kolejiště a
budoucí estakády.

Veškeré

další

zábory

budou

v maximální

možné

míře

minimalizovány, zejména co se týče pojezdů techniky. Na ploše regionálního biocentra
Vrabcov nebudou zřizována žádná zařízení staveniště, tj. nebudou zde zejména
odstavné plochy techniky ani deponie štěrku a zemin.
8. .Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné šíření
invazních druhů (trnovník akát, rukevník východní apod.) 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.
9. Při rekonstrukci je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN
83 9061. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit
plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech
opatřit kmen pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m. Je
nutné, aby ochranné bednění či plot zakrývali také kořenové náběhy!! Při zásahu do
kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop proveden ručně. Při
výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit
tomu, aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky
nebo výkopovým materiálem! Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl prostor
zamokřen např. vodou unikající ze stavby. V ochranném pásmu dřeviny nesmí být
zakládána ohniště ani nesmí se zde nacházet žádné zdroje tepla. Je třeba zabránit
jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru!
10. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV) tak, aby maximálně eliminoval
nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí. V časovém plánu realizace
stavby stanovit harmonogram stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a
využívání přepravních tras.
11. V ZOV vymezit plochy pro zařízení staveniště mimo prvky ÚSES a VKP a rovněž v
dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
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12. Vymezit plochy pro deponie zemin/ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu a
nezasahovaly do prvků ÚSES a VKP.
13. Při budování zemních těles budou důsledně tříděny a individuálně ukládány jednotlivé
půdní vrstvy, v maximální možné míře bude respektována původní skladba půdních
vrstev.
14. Pokud bude u protihlukových clon použito průhledného materiálu, je nutno průhledné
plochy zabezpečit před střety s letícím ptactvem neprůhlednými vertikálními pruhy
provedenými trvalým způsobem (pískováním) pruhy širokými 20 - 30 mm o rozteči
maximálně 100 mm.
15. Při výběru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních mechanismů s
co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu.
16. Zásahy do půdního krytu (zahájení stavby, skrývka apod.) naplánovat do období mimo
dobu hnízdění ptáků (tedy mimo 1. 4. – 31. 7.).
17. Požádat o souhlas vodoprávního úřadu pro stavbu dotýkající se koryt vodních toků
(Brslenka, Klejnárka, Olšanský potok, Křenovka) v souladu s § 17 vodního zákona.
18. V průchozích a průtočných profilech mostních staveb a propustků nebudou zřizovány
žádné příčné překážky, tj. nesmí zde být provedeny schodovité překážky vyšší než 10
cm, vyrovnání strmých nerovností musí být provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
rovnaniny může být výjimečně využit beton jako pojivo. Propustky nesmí mít na
koncích odkalovací jímky. Propustky nesmí být v celé své šíři trvale průtočné.
Propustky budovat v jedné ose. V případě možnosti provést propustky v rámovém
profilu, případně v rámovém propustku zbudovat postranní bermy.
19. Další průhledné plochy (např. prosklené stěny zastávek) doporučujeme nahradit
neprůhledným materiálem nebo tyto stěny rovněž zabezpečit trvalým způsobem
(pískováním) vertikálními neprůhlednými pruhy širokými 20–30 mm o rozteči
maximálně 100 mm.
20. Ve fázi přípravy stavební činnosti zapracovat do plánu organizace výstavby opatření
k omezení prašnosti uvedená v „Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů
stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“. V období přípravy stavby
zohlednit zejména následující požadavky:


Při přípravě stavebních prací vycházet ze znalosti místních podmínek poloha stavby
vůči zástavbě a zejména objektům vyžadujícím zvláštní ochranu, převládající směry
větru, srážky apod.). U déle trvajících prací plánovat nejvíce prašné práce pokud
možno mimo letní měsíce, které jsou charakteristické nízkým počtem srážkových dnů.
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Projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat
procesy tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu.



Minimalizovat zásahy do stávajících inženýrských sítí, tj. minimalizace realizace
přeložek vedení a tvorby výkopů.



Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích.



Minimalizovat délky tras staveništní dopravy.

21. V případě, že bude v období výstavby instalována recyklační linka stavebních hmot, a
zároveň bude na lince zpracováváno více jak 25 m³ stavebních hmot za den, dojde ke
vzniku vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2
zákona o ochraně ovzduší zdroj, označený kódem 5.11. V případě instalace takového
zdroje musí provozovatel recyklační linky požádat Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší o povolení provozu
tohoto zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Opatření ve fázi realizace:
1. Zajistit přítomnost nezávislého biologického dozoru na stavbě v území RBC Vrabcov,
s cílem minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na okolní faunu a flóru.
2. Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), s cílem jejich
přednostního zemědělského využití.
3. Půdní pokryv v blízkosti realizace záměru, podél přístupových cest a v místě uložení
kabelové přípojky uvést po ukončení stavební činnosti do původního stavu.
4. Zásahy do půdního krytu je třeba realizovat mimo hnízdní období ptáků (mimo 1. 4. –
31. 7.). V případě nezbytnosti provedení zásahu v tomto období lze toto realizovat po
dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny, v lokalitě RBC Vrabcov při zajištění
biologického dozoru odborným pracovníkem, který stanoví podmínky, kdy a jakým
způsobem lze zásahy realizovat na základě aktuálního výskytu a hnízdění druhů na
lokalitě.
5. Je třeba minimalizovat terénní úpravy okolí stavby samotné a rozsah pojezdů stavební
a dopravní techniky po lokalitě. Přednostně využívat již existující a zejména zpevněné
cesty.
6. Při budování zemních těles budou důsledně tříděny a individuálně ukládány jednotlivé
půdní vrstvy, v maximální možné míře bude respektována původní skladba půdních
vrstev. Svahy zářezů a náspů budou osety travním semenem.
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7. V průběhu realizace výstavby je nutné dbát, aby jakost podzemní a povrchové vody
nebyla znehodnocena havarijním únikem ropných látek ze stavebních strojů. Za
účelem prevence možné kontaminace povrchových a podzemních vod (k ochraně
kvality vodního útvaru a jeho morfologie) bude v rámci dokumentace pro realizaci
stavby zpracován havarijní plán pro období výstavby.
8. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti přístupových
cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Automobily budou
před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny. Sypké materiály
zabezpečit na automobilech tak, aby nedocházelo k jejich padání na vozovku a do
přírodních ploch (zaplachtování). Přesuny stavební techniky, vytíženost nákladních
automobilů a dopravní trasy musí být navzájem koordinovány/optimalizovány.
9. Zajistit pravidelnou kontrolu automobilů a mechanizmů, pracujících na stavbách
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti. Stojící mechanizmy opatřit záchytnými
vanami proti úkapům. Plochy zařízení stavenišť budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek. V
případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna podle platných předpisů.
10. Na plochách zařízení stavenišť neskladovat pohonné hmoty. Instalovat zde chemická
WC pro příslušný počet pracovníků. Údržba a opravy stavebních mechanizmů budou
prováděny mimo tyto plochy. Zamezit odtoku splavenin ze staveniště záměru do
povrchových vod.
11. Případné kácení dřevin bude provedeno v souladu s rozhodnutím místně příslušného
správního orgánu ochrany přírody a krajiny. Případné kácení dřevin provádět
přednostně v období vegetačního klidu (listopad – březen).
12. U stávajících dřevin, jež mají být zachovány a budou se nacházet v blízkosti
příjezdových cest a výkopů, zajistit při stavebních činnostech odpovídající ochranu dle
ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech).
13. Při výstavbě je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN 83
9061. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem,
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech opatřit kmen
pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m. Je nutné, aby
ochranné bednění či plot zakrývali také kořenové náběhy. Při zásahu do kořenové
zóny stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop proveden ručně. Při výkopu
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nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu,
aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo
výkopovým materiálem. Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl prostor zamokřen
např. vodou unikající ze stavby. V ochranném pásmu dřeviny nesmí být zakládána
ohniště ani nesmí se zde nacházet žádné zdroje tepla. Je třeba zabránit jakýmkoli
mechanickým, příp. chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru.
14. Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot, a zejména případná recyklační
stanice je třeba umístit mimo obytnou zástavbu, s ohledem na minimalizaci plošného
rozsahu zařízení stavenišť, a zároveň s ohledem na minimalizace prašnosti z výstavby.
15. Prašné materiály budou skladovány tak, aby dopady na obyvatelstvo při nepříznivých
klimatických podmínkách byly minimální. Pro skladování prašných materiálů
doporučujeme využít některá z opatření – uzavřené skladovací prostory, závětrnou
stranu od obytné zástavby, skrápění při nevhodných klimatických podmínkách,
budování protiprachových zástěn.
16. Klimatické podmínky budou průběžně sledovány, následně budou podle aktuální
potřeby aplikována vhodná opatření pro eliminaci prašnosti.
17. Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Prašné materiály budou skladovány tak, aby
dopady na obyvatelstvo při nepříznivých klimatických podmínkách byly minimální.
18. Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném.
19. Nákladní

automobily

převážející

zeminu

a

stavební

materiál

budou

řádně

zaplachtovány.
20. Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební
mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny,
zejména při výjezdu ze staveniště. Veškeré stavební mechanismy a příjezdové cesty
budou čištěny pravidelně.
21. Při terénních pracích bude používaný materiál vlhčen z důvodu snížení prašnosti
z výstavby.
22. Na základě stanoviska Krajského úřadu středočeského kraje ze dne 14. 7. 2017, č. j.
079423/2017/KUSK, je při provádění stavení činnosti nutné uplatnit opatření, která
povedou k jejímu omezení, opatření jsou uvedená v „Metodice pro stanovení opatření
ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“. Ve fázi přípravy
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stavební činnosti nezbytná opatření zapracovat do plánu organizace výstavby.
V období realizace stavby:


Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi.



Na obvodovém hrazení stavby případně na objektu zařízení staveniště uvést typ,
rozsah a doby trvání stavebních prací.



Instalovat čistící systém při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné
komunikace.



U déle trvajících staveb neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a
zemní práce postupně v závislosti na výstavbě objektů, obecně platí pravidlo ponechat
po co nejdelší dobu rostlý terén bez narušení, aby nedocházelo ke zbytečnému
uvolňování prachových částic do okolí.



Dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem.



Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční techniky na
minimum.



Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení
prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdopokryvná.
Obecná opatření na staveništi:



Monitorovat prašnost v areálu.



Pro zabránění roznosu materiálu do okolí areál oplotit. Dílce mohou být použity jak na
oplocení, tak i na ochranu (tvorby závětří) hromad sypkých materiálů.



Jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené zdroje prašnosti, umisťovat
je co nejdále od chráněné zástavby a osadit kolem nich clony.



Koordinovat s ostatními stavebníky v okruhu do 100 m od vlastního staveniště práce
tak, aby nedocházelo k souběhu etapy zemních prací.



Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.



Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.



Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.



U postřiků je možné použít aditiva (chemické stabilizátory), která výrazně zvyšují
protiprašné vlastnosti.
Větrná eroze:



Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu na
staveništi.



Umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie
umísťovat tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým
materiálem.



Při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem.



Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit
práce na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností.
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U veřejných komunikací vedle výše uvedených se dále doporučuje:


Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně
čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a
nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit
komunikaci okamžitě po znečištění.
Staveništní komunikace:



Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit



Vybudovat zpevněnou komunikaci mezi zařízením pro mytí kol nákladních vozidel a
výjezdem z areálu.



Omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích na cca 20 km/hod



Staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky
k potlačení prašnosti.



Parkování zaměstnanců stavby zajistit výhradně na zpevněných plochách.
Staveništní technika:



Používat stroje s nižšími emisemi PM



Preferovat napájení elektřinou nebo použití baterií před využíváním generátorů na
naftový



nebo benzinový pohon.



Vypouštět exhalace do odpovídající výšky

Opatření pro demolice, broušení, řezání vrtání zde nejsou uváděna, při realizaci
záměru budou prováděny jen v místním měřítku.
23. Použitá recyklační linka bude v provozu pouze při činnosti skrápěcího zařízení, kterým
bude prašnost částečně eliminována. Doba provozu recyklačního zařízení bude
omezena na denní dobu (8 – 18 hod.), mimo neděle a svátky. Budou dodržována
opatření pro zamezení emisí tuhých znečišťujících látek ze stavby – nákladní
automobily převážející stavební materiál budou řádně zaplachtovány, bude dbáno na
pravidelné uklízení komunikací, v případě suchého počasí budou plochy staveniště
kropeny, stavební mechanismy budou pravidelně čištěny. Další opatření vycházejí z
dokumentu Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy – CZ02.
24. V případě použití silničních pozemků silnic II. a III. třídy nebo místních komunikací pro
manipulaci se stavebním materiálem, se stavebními stroji nebo při nárůstu těžké
nákladní dopravy je nutno projednat podmínky se správci pozemních komunikací.
25. Rozprostření ornice, zatravnění a případnou výsadbu dřevin provést v co nejkratším
termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze a zamezilo rozvoji nežádoucích druhů
rostlin.
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26. Na celé stavbě a všech dotčených pozemcích je nutno monitorovat nástup
nepůvodních invazních druhů rostlin (neoindigenofytů) a po konzultaci s příslušným
orgánem ochrany přírody (např. Krajský úřad Středočeského kraje) nebo odbornou
organizací (Krajské středisko AOPK ČR Střední Čechy) přistoupit k jejich likvidaci.
27. Navrhujeme provádět průběžný biomonitoring živých složek přírodního prostředí
během výstavby. V případě nutnosti přistoupit k záchrannému transferu dle podmínek
orgánů ochrany přírody.
28. Během stavebních prací je pak třeba dbát prevence před zavlečením nových invazních
druhů (např. bolševník velkolepý, křídlatky) a v případě jejich výskytu přistoupit k jejich
okamžité likvidaci.
29. Realizovat protihlukové stěny navržené v hlukové studii.
30. Provést měření hluku, které prokáže nepřekračování hygienického limitu stanoveného
pro stavební činnost v noční době (45 dB) vlivem provozu recyklační základny.
31. Skrývka ornice bude provedena v období od září do ledna z důvodu možného hnízdění
aviafauny využívající k hnízdění polní plochy. V lokalitě RBC Vrabocov před
provedením skrývky ornice provést kontrolu trasy ekodozorem.
32. V průchozích a průtočných profilech mostních staveb a propustků nebudou zřizovány
žádné příčné překážky, tj. nesmí zde být provedeny schodovité překážky vyšší než 10
cm, vyrovnání strmých nerovností musí být provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
rovnaniny může být výjimečně využit beton jako pojivo. Propustky nesmí mít na
koncích odkalovací jímky. Propustky nesmí být v celé své šíři trvale průtočné.
Propustky budovat v jedné ose. V případě možnosti nahradit trubní propustky
rámovými, případně v propustku zbudovat postranní bermy.
33. Zcela vyloučit stavební činnost v ploše mokřadních společenstev rybníka Vrabcov.
34. V ploše RBC Vrabcov soustředit stavební činnost do plochy budoucího kolejiště a
budoucí estakády.

Veškeré

další

zábory

budou

v maximální

možné

míře

minimalizovány, zejména co se týče pojezdů techniky. Na ploše regionálního biocentra
Vrabcov nebudou zřizována žádná zařízení staveniště, tj. nebudou zde zejména
odstavné plochy techniky ani deponie štěrku a zemin.
22. Průhledné

plochy

(např.

prosklené

stěny

zastávek)

doporučujeme

nahradit

neprůhledným materiálem nebo tyto stěny zabezpečit trvalým způsobem (pískováním)
vertikálními neprůhlednými pruhy širokými 20–30 mm o rozteči maximálně 100 mm.
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35. Po dobu stavebních prací doporučujeme v lokalitě RBC Vrabcov zajistit kontrolu stavby
a realizaci případných biotechnických opatření formou ekodozoru. Osoba provádějící
ekodozor by měla mít odpovídající vzdělání a zkušenosti z realizace podobných
záměrů.
36. Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné šíření invazních
druhů (trnovník akát, rukevník východní apod.) 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.
37. Plocha staveniště, mimo vlastní liniovou stavbu, bude po dokončení stavby uvedena
do původního stavu.
38. Při pracích s odpady s obsahem azbestu bude striktně postupováno podle
technologických postupů projednaných s místně příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví.
39. Stavebník je povinen striktně dodržovat stanovená kontrolní pásma při práci s
materiály obsahujícími azbest a veškerá opatření přijatá k minimalizaci rizik při práci s
látkami s obsahem azbestu.

Opatření ve fázi provozu:
1. Po provedené rekonstrukci železniční trati je nutné provoz stavby ve zkušebním
provozu ověřit měřením hluku ve vybraných chráněných venkovních prostorech staveb
v denní a noční době a kontrolní měření vibrací ve vnitřním chráněném prostoru
vybraných staveb v denní a noční době.
2. Podle §21, odst. 4 nařízení vlády 361/2007 Sb., po ukončení prací spojených s
odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části
musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší.
3. Po dokončení stavby snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické působení
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví; odstranit všechna zařízení
stavenišť i jiná navazující zařízení.
4. Zajistit pravidelnou údržbu ploch nově vysazené i stávající zeleně ihned po ukončení
stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt nebo šíření dalších nevhodných druhů do
volné krajiny.
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí

Při zpracování Dokumentace jsme vycházeli z platné legislativy, souvisejících právních
předpisů, z námi dříve zpracovaného oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001, Sb. a
z terénních průzkumů.
Přehled výchozích materiálů je uveden v seznamu použité literatury a podkladových materiálů.
Pro zpracování Dokumentace jsme použili metodu 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. Kromě využití modelů (Hluková studie, Hodnocení vibrací, Rozptylová studie) byl
použit i expertní odhad vycházející z našich zkušeností s obdobným typem staveb.
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D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace a hlavních nejistot z nich plynoucích

Záměr v současné době není v celé své trase stabilizován v ÚPD všech dotčených obcí. V
ZÚR Středočeského kraje je koridor pro přeložku trati č. 230 veden pouze jako územní
rezerva.
Určité nedostatky s sebou vždy nese modelové zpracování (Hluková studie, Hodnocení
vibrací, Rozptylová studie). Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením
výpočtů chybou spojenou s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného
hodnocení jednotlivých vlivů mohou také následně vzniknout v průběhu zpracování dalšího
stupně projektové dokumentace v důsledku precizace vstupních dat. Pokud to bylo možné a
účelné, snažili jsme se nepřesnosti v rámci modelového zpracování eliminovat.
V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi hodnocenému území.
Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp. jiná dokumentace je součástí příloh
této dokumentace, resp. byla uvedena přímo ve výše uvedeném textu.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována ve dvou variantách, varianta 11 a
varianta 71. Byla vybrána varianta 71, která je předmětem posuzování v této dokumentaci.
Varianta 71 představuje rekonstrukci železniční trati ve stávající stopě s novou přeložkou
železniční trati v části úseku. Varianta 71 byla vybrána na základě ekonomického hodnocení,
a tedy přínosů této varianty (zkrácení jízdní doby, odstranění propadů traťové rychlosti,
zvýšení bezpečnosti – mimoúrovňová křížení dráhy a silnic). Pozitivní pro životní prostředí
může být vyšší migrační propustnost pod nově vybudovanou estakádou v rámci nové přeložky
železniční trati.
Předkládaná Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, hodnotí jednu
variantu a to variantu 71 s přeložkou železničního tělesa u obce Třebešice. Tato varianta je
podrobně popsána v části B.1.6.
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F. ZÁVĚR

Účelem zpracované Dokumentace bylo hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a
posouzení pozitivních i negativních dopadů této investiční akce. Zároveň bylo cílem doporučit
příslušná opatření vedoucí k eliminaci možných negativních vlivů. V neposlední řadě bylo
účelem Dokumentace vypořádání se s připomínkami, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení.
Předložená Dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí
z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně popsány v příslušných
kapitolách, jejichž členění odpovídá příloze č. 4 výše uvedeného zákona. Při zpracování
Dokumentace byly využity zkušenosti naší společnosti s posuzováním, projekčními pracemi i
výstavbou u obdobných staveb.
Posuzovaná stavba bude mít, tak jako každá jiná lidská aktivita, dopad na životní prostředí.
V rámci dokumentace byla posuzována pouze jedna varianta.
Na základě výsledků hodnocení konkrétních stanovištních podmínek (vlivy na flóru, faunu,
hlukové poměry, krajinný ráz, zvláště chráněná území i ÚSES) lze posuzované území pro
výstavbu železniční trati doporučit.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k navrhované stavbě, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního
prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že
navrhovaná stavba je při akceptování výše uvedených připomínek ekologicky přijatelná
a proto ji lze

doporučit
k realizaci.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování této Dokumentace je skutečnost, že záměr „Rekonstrukce
traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“ splňuje kritérium stanovené v zákoně o
posuzování vlivů na životní prostředí v příloze č. 1, kategorii I, bod 44 „Celostátní železniční
dráhy“. Dle této přílohy záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy
je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí ČR. Podle vydaného závěru zjišťovacího
řízení byla následně zpracována tato Dokumentace vlivů na životní prostředí.
Záměr „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“ je situován na
stávající železniční trati č. 230 mezi stanice Čáslav a Kutná Hora. Jedná se o celkovou
rekonstrukci s výstavbou nové přeložky železniční trati u obce Třebešice. Rekonstrukce
povede k zajištění vyšší bezpečnosti, zvýšení rychlostí na trati a zvýšení komfortu pro
cestující.
Stavba zahrnuje výstavbu trakčního vedení v nové části trati, výměnu železničního svršku a
spodku, bude provedena rekonstrukce mostů a propustků na stávající trati a výstavba nových
mostních objektů na nové části trati. V celé délce úseku trati Čáslav – Kutná Hora bude
rekonstruováno, případně vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení, bude
provedena rekonstrukce železničních přejezdů. Dále bude vybudována traťová a místní
kabelizace, přenosové systémy, rozhlasové a informační zařízení atd.
Posuzovaný záměr zahrnuje jednu variantu technického a technologického řešení. Jiné
varianty technického a technologického řešení záměru než hodnocená varianta, není
investorem uvažována.
Železniční trať je částečně stabilizována v územních plánech obcí v plochách s funkčním
využitím pro dopravní infrastrukturu, v ZÚR Středočeského kraje jako územní rezerva. Záměr
není v celém svém rozsahu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Stavba bude realizována jak na drážních pozemcích, tedy v ochranném pásmu dráhy, tak na
mimodrážních pozemcích. V rámci přeložky železniční tratě u obce Třebešice dojde k
záborům pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených pro plnění
funkce lesa (PUPFL).
Dále bylo příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství) dne 2. 8. 2016 v souladu s § 45i zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění, vydáno stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy
Natura 2000 (příloha č. 1).
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Z hlediska možného ovlivnění migrační prostupnosti lze konstatovat, že při dodržení
navržených opatření v Migrační studii (volná příloha) nedojde celkově realizací stavebního
záměru k významné změně podmínek pro migraci živočichů přes liniovou stavbu tělesa
železnice oproti současnému stavu.
Zájmový úsek železniční trati vede převážně rovinatou, zemědělsky obhospodařovanou
krajinou. Z hlediska ekosystémů je nejhodnotnější úsek trati v blízkosti rybníka Vrabcov. V
menší míře se v okolí trati vyskytují také lesní ekosystémy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci trati ve stávající stopě s novou přeložkou tratě,
nebude mít realizace záměru zásadní vliv na ekosystémy v případě dodržení všech podmínek
uvedených v této Dokumentaci.
Předmětný záměr přímo zasáhne do významného krajinného prvku. Záměr zahrnuje
rekonstrukci mostních objektů přes VKP - vodní toky, prochází přes VKP údolní nivy a protíná
VKP les. Záměr zasahuje do registrovaného VKP Vrabcov. V souvislosti s tím zažádá investor
příslušný orgán ochrany přírody o udělení souhlasného stanoviska k zásahu do významných
krajinných prvků. Záměr se přibližuje se k VKP rybníky.
Železniční trať nepřichází do kontaktu s žádným zvláště chráněným územím. Vzhledem k
charakteru stavby a vzdálenosti chráněných území od předmětné trati nedojde realizací
záměru k žádnému ovlivnění těchto lokalit.
Z hlediska možného vlivu na územní systém ekologické stability lze konstatovat, že
posuzovaná trať kříží několik prvků ÚSES (zejména liniových), regionální i lokální úrovně.
Záměr nepřichází do kontaktu s žádným přírodním parkem.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na horninové prostředí a využívání horninových a
nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.
V zájmovém území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod ani se zde
nenachází ochranná pásma vodních zdrojů. Posuzovaný úsek trati přichází do kontaktu se
záplavovým územím pro Q100 vodních toků Klejnárky a Brslenky.
V lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém byla zaznamenána přítomnost druhů
zvláště chráněných dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992
Sb., v platném znění. Byly zde zaznamenány také druhy zařazené v Červeném seznamu ČR
(Grulich 2012). Vybudováním nového tělesa železnice v blízkosti rybníku Vrabcov dojde k
zásahu do přírodních a přírodě blízkých biotopů. Při dodržení navržených opatření můžeme
označit vliv stavebního záměru na flóru za akceptovatelný. Byl proveden také zoologický
průzkum území posuzovaného záměru se zaměřením na obratlovce a zvláště chráněné druhy
živočichů. Během zoologického průzkumu byla zaznamenána přítomnost několika zvláště
chráněných druhů. Během stavebních prací v původní trase železniční tratě nedojde k
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závažnému ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů. Byla navržena opatření ke zmírnění
možných negativních vlivů v souvislosti se živočichy.
V rámci posuzovaného záměru dojde ke kácení dřevin – zejména v blízkosti železničního
náspu a také v blízkosti některých rekonstruovaných a nově budovaných mostů a propustků.
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).
Po dobu výstavby bude přístup na staveniště zajištěn stávající sítí komunikací, případně po
provizorních komunikacích. Posuzovaný záměr bude v době vlastní výstavby klást zvýšené
nároky na dopravní infrastrukturu především z důvodu dopravy materiálu na staveniště.
Z hlediska kvality ovzduší dojde vlivem výstavby k navýšení imisí podél příjezdových
komunikací, v okolí zařízení stavenišť a podél samotné rekonstruované trati a nové přeložky
trati. Toto navýšení imisní zátěže však bude dočasné a plně reverzibilní a bude usměrněno
navrženými opatřeními na eliminaci emisí při stavbě. V etapě provozu nedojde ke snížení ani
ke zvýšení znečištění ovzduší z provozu železnice. Kvalita ovzduší v zájmové lokalitě bude
obdobná jako v současném stavu.
Dopady hlukové zátěže prověřila Hluková studie, na jejím základě byla navržena protihluková
opatření.
V krajinném měřítku se záměr pohledově neuplatní, krajinný ráz nebude narušen.
Nemovité kulturní památky nejsou záměrem dotčeny. Záměr předpokládá demolici několika
objektů. U stávajících komunikací budou řešeny přeložky a přemostění.
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 svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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Seznam zkratek
EVL

evropsky významná lokalita

EX

expresní vlak

CHLÚ

chráněné ložiskové území

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

IP

interakční prvek

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NN

nízké napětí

NPÚ

národní památkový ústav

NRBC

nadregionální biocentrum

NRBK

nadregionální biokoridor

OPD

ochranné pásmo dráhy

OPVZ

ochranné pásmo vodního zdroje

OS

osobní vlak

Pn

průběžný nákladní vlak

PO

ptačí oblast

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

R

rychlík

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

SEKM

systém evidence kontaminovaných míst

TEN-T

trans-european network

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPn

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VN

vysoké napětí

ZCHD

zvláště chráněný druh

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZÚR

zásady územního rozvoje

ZPF

zemědělský půdní fond

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

138

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie:


Metroprojekt Praha a.s. (2014): Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná
Hora (mimo), Koncepce stavby.



Územně plánovací dokumentace Čáslav, Třebešice, Kutná Hora.



Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.



Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení
částicemi PM10.



Program zlepšování kvality ovzduší. Zóna Střední Čechy. MŽP 2016.

Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny


Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění



Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění



Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění



Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění



Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění



Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací



Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků



Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění



Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění
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Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon)



Vyhláška č.93/2016 Sb., katalog odpadů.



Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění



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

Publikace


Anděra M. (2000): Atlas rozšíření savců v ČR. Předběžná verze III. Hmyzožravci
(Insectivora). NM, Praha.



Anděra M., Beneš B. (2001): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV.
Hlodavci (Rodentia) – část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití
(Gliridae). Národní muzeum, Praha.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE
V Praze dne 10. 8. 2017
Č.j.: MZP/2017/500/317

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
- Zařazen do kategorie I bod 9.1 – Novostavby železničních drah delší než 1 km
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je rekonstrukce stávajícího traťového úseku mezi městy Čáslav a Kutná Hora,
konkrétně se jedná o mezistaniční úsek od km 278,717 – km 286,742, o celkové délce
8,025 km. Cílem záměru je maximalizovat traťovou rychlost ze stávajících 70 – 100 km/hod
na 140 km/hod. Navržené řešení uvažuje s rekonstrukcí traťové koleje ve stávajíc stopě
s minimálními směrovými posuny a přeložkou trati u Třebešic.
Umístění záměru

kraj: Středočeský
obec: Čáslav, Třebešice, Církvice, Kutná Hora
k.ú.: Filipov u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Církvice u
Kutné Hory, Malín

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Rekonstrukce traťového úseku mezi městy Čáslav a Kutná Hora je součástí trati Havlíčkův
Brod – Kolín, nacházející se na železniční trati Brno hl. n. – Kutná Hora hl. n., která je
součástí transevropského železničního systému TEN-T. Na řešeném úseku je trať dvoukolejná
a elektrifikovaná střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV/50 Hz. Její současný
technický stav, zejména pak její kapacitní možnosti, však v současné době neumožňují

zavedení regionální dopravy (příměstské železniční dopravy i nákladní železniční dopravy)
v požadovaných parametrech a četnosti. Na základě ekonomického hodnocení byla pro
realizaci vybrána varianta 71 (zkrácení jízdní doby, odstranění propadů traťové rychlosti,
zvýšení bezpečnosti – mimoúrovňová křížení dráhy a silnic).
Stavba je od počátku projekčně koordinována se všemi potencionálně souvisejícími
investičními akcemi plánovanými v regionu stavby, tj.:
 Trať 024 Kutná Hora – Brno, úsek Golčúv Jeníkov – Vlkaneč
 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav
 I/38 Církvice – obchvat

Předpokládané zahájení:

2021

Předpokládané dokončení:

2023

Oznamovatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
IČ: 70994234

Zpracovatel oznámení:

Ecological Consulting a.s.
RNDr. Jiří Grúz (autorizovaná osoba)
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc
IČ: 25873962

Záměr „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“ naplňuje
dikci bodu 9.1 „Novostavby železničních drah delší než 1 km“, kategorie I, přílohy č. 1
k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí, a proto bude
posuzován dle zákona.
Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které
je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace
EIA“). Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
následující oblasti:
1.

2.
3.

Pokusit se s ohledem na realizaci projektu přeložky silnice I/38 „Obchvat obce
Církvice“ navrhnout stejnou nebo srovnatelnou výšku mostní konstrukce mostu přes
Křenovku (SO 04-10-08) v rámci posuzované stavby tak, aby tyto dva na sebe
navazující mosty tvořily menší migrační překážku než v současnosti.
V případě potřeby (zpracování více než 25 m3 stavebních hmot za den) zajistit povolení
KÚSK k provozu zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
Při stavební činnosti uplatnit opatření k omezení prašnosti uvedená v Metodice pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10,
s jejich rozšířením o opatření požadovaná odborem ochrany ovzduší MŽP.
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4.

5.
6.

7.
8.

Respektovat podmínky zvláštní druhové ochrany dle ust. § 49 a § 80 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších přepisů v lokalitách, kde jsou evidovány zvláště
chráněné druhy a v co největší možné míře zachovat parametry ÚSES (především pak
regionální biocentrum Vrabcov).
Provoz stavby ověřit ve zkušebním provozu s měřeními dle požadavků Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.
Vyhodnotit nakládání s materiály s obsahem azbestu včetně poučení o zajištění
ohlašovací povinnosti a projednání opatření souvisejícího s omezením rizik při expozici
azbestu s orgánem ochrany veřejného zdraví.
Vyhodnotit vliv recyklační linky na chráněné prostory a chráněné prostory staveb
z hlediska hluku.
Zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které
jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Odůvodnění
Příslušný úřad obdržel několik relevantních odůvodněných připomínek a požadavků na
dopracování dokumentace EIA. S přihlédnutím k těmto požadavkům a rovněž se zřetelem na
povahu a druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být
provedením záměru ovlivněny, a na současný stav poznatků a metody posuzování byly
příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:











Středočeský kraj
Město Čáslav, prostřednictvím odboru správy majetku města
Obec Církvice
Krajský úřad Středočeského kraje
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí
Krajský hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Česká inspekce životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

Připomínky, námitky či poznámky k oznámení záměru uplatnil MěÚ Kutná Hora, KÚSK,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ČIŽP, MŽP OOO a MŽP
OOV.
Níže jsou uvedeny námitky v upravené a zkrácené formě, originální doručená vyjádření jsou k
nalezení na www.cenia.cz/EIA, kód záměru OV1202.
Městský úřad Kutná Hora
Z pohledu státní správy lesů uvádí, že pokud bude modernizace trati vyžadovat změnu
hospodaření v lesích, ev. omezení tohoto hospodaření či dokonce odnětí pozemků z plnění
funkcí lesa, je nutné toto důkladně a podrobně projednat s vlastníky lesů a s příslušným
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orgánem státní správy lesů. Požaduje, aby bylo v případě vydávání stavebního povolení či
jiného úkonu, kdy budou ochranným pásmem železniční trati dotčeny lesní pozemky,
požádáno o vydání závazného stanoviska k příslušnému orgánu státní správy lesů. Současně
požaduje doložit, jak byla s vlastníky lesa projednána jednotlivá omezení či změny
v hospodaření, jak je řešena bezpečnost na traťových úsecích, kde se dotýká les či ochranné
pásmo lesních pozemků s ochranným pásmem železnice.
Z pohledu ochrany přírody sděluje, že v rámci přeložky silnice I/38 „Obchvat obce Církvice“
bylo projednáno rozšíření světlosti mostu přes vodní tok Křenovku v k.ú. Církvice, která je
osou regionálního biokoridoru, skladebného prvku ÚSES. Výška mostní konstrukce je
navržena 2,97 m a šířka 15 m. MěÚ doporučuje požadovat stejné nebo srovnatelné stavební
řešení mostu přes Křenovku (SO 04-10-08) i v rámci posuzované stavby. Dva na sebe
navazující mosty by tvořily menší migrační překážku než v současnosti.
Krajský úřad Středočeského kraje
Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že při realizace uvedeného záměru může dojít ke vzniku
vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, kterým bude recyklační linka
stavebních hmot a to za předpokladu, že bude na lince zpracováno více než 25 m3 stavebních
hmot za den (dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší by se jednalo o zdroje s kódem 5.11).
K uvedenému zdroji (v případě, že recyklační linka nebude mít vydané platné povolení
provozu činnosti) bude nutné zažádat KÚSK o povolení provozu zdroje dle § 11 odst. 2 písm.
d) zákona o ochraně ovzduší. Při stavební činnosti dále požaduje uplatnit opatření k omezení
prašnosti, uvedená v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na
imisní zatížení částicemi PM10.
Z hlediska ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že v k.ú. Třebešice jsou nálezovou
databází AOPK evidovány zvláště chráněné druhy, požaduje tak respektovat podmínky
zvláštní druhové ochrany dle ust. § 49 a § 80 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
přepisů. KÚSK požaduje zachovat parametry ÚSES, neboť záměr prochází regionálním
biocentrem Vrabcov.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Požaduje provoz stavby ověřit ve zkušebním provozu následujícím měřením:
1. Kontrolní měření hluku ve vybraných chráněných venkovních prostorech staveb v denní
a noční době.
2. Kontrolní měření vibrací ve vnitřním chráněném prostoru vybraných staveb v denní a
noční době.
Požaduje, aby součástí dokumentace stavby bylo jednoznačné vyhodnocení nakládání
s materiály s obsahem azbestu včetně poučení o zajištění ohlašovací povinnosti a projednání
opatření souvisejícího s omezením rizik při expozici azbestu s orgánem ochrany veřejného
zdraví.
Požaduje, aby součástí dokumentace stavby bylo vyhodnocení vlivu recyklační linky na
chráněné prostory a chráněné prostory staveb z hlediska hluku.
Česká inspekce životního prostředí
Pouze upozorňuje, že ve výčtu navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona, chybí
rozhodnutí dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
4

MŽP, odbor ochrany ovzduší
Pro zamezení překročení imisního limitu požaduje důsledně dodržování opatření pro redukci
prašnosti. Opatření uvedená v kapitole D.1.4 požaduje rozšířit o:
 Opatření pro skladování prašných materiálů (uzavřené skladovací prostory, umisťování
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění, budování zástěn)
 Sledování povětrnostních vlivů (např. použití meteorologických přístrojů pro zjišťování
směru a síly větru, množství srážek) s následnou aplikací vhodných opatření dle
aktuální potřeby (např. zvlhčování hromad apod.), aby bylo zřejmé, kdy aplikovat
protiprašná opatření.
Všechna opatření požaduje zapracovat do zásad organizace výstavby a doporučuje zapracovat
i vhodný systém kontrol, příp. sankcí. Dále požaduje neumisťovat recyklační linku do
blízkosti obytné zástavby.
V rozptylové studii byla použita větrná růžice pro lokalitu Vrdy (cca 5 km od Čáslavi a 11 km
od Kutné Hory), zpracovanou ČHMÚ. Měl by být doplněn údaj o době vyhotovení. Zároveň
upozorňuje, že by bylo vhodnější použít větrnou růžici přímo z místa záměru, popř.
zdůvodnit, proč byla použita větrná růžice z větší vzdálenosti a popsat vliv na přesnost
výsledků.
MŽP, odbor ochrany vod
Doporučuje vhodněji formulovat na str. 20 v Tab. 2, neboť § 67 zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nehovoří o udělování výjimek, ale o umožnění povolit nezbytné
stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že současně budou provedena taková
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
doporučuje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 12 kusů.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat

Ing. Miloslav KUKLÍK
ředitel odboru výkonu státní správy I

Obdrží:
Oznamovatel, dotčená veřejnost, dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady
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- NÁSYPOVÉ TÌLESO

- ŠTÌRK 32/63 - 350 MM

NOVÉ STANI
ÈENÍ 283,
705

M OST V EV. KM

ŽELEZOBETONOVÁ ØÍMSA

- ŽELEZNIÈNÍ SVRŠEK 60 E2, PRAŽCE BETONOVÉ B91 S/1

B

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ dl. 7m + VÝBÌH 5m

283,
943

- ŽELEZNIÈNÍ SVRŠEK 60 E2, PRAŽCE BETONOVÉ B91 S/1
SO 04-10-01
SO 04-20-08
- HYDROIZOLAÈNÍ SYSTÉM PRO STÉKAJÍCÍ VODÌ A ZEM.
VLHKOSTI S TVRDOU OCHRANOU - 60 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ PØÍÈEL BETON C30/37 - 1200 MM

SVRŠEK UIC60 NA BET. PRAŽCÍCH
ï»¿KLESÃ• 2
RYCHLOST V = 140km/h
K

TRA• V PØÍMÉ

NOVÉ TK222,767

- HYDROIZOLAÈNÍ SYSTÉM PROTI STÉKAJÍCÍ VODÌ

5800

3400
4%

1750
1000

- DRENÁŽ SE ZATAŽENOU SVISLOU IZOLACÍ

5000

860

1
:1

3845

KÁMEN DO BETONU

KNP = 218,619

1:
2,
5

KONSTRUKCE
NP = 218,379
5800

600

5
2,
1:

4%

216,845

5
1,
1:

1500

ŠTÌRKODR• HUTNIT
NA 0,95 PS

:1
1

203,600

SPÁDOVÁ DESKA

TÌŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ

TÌŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ
NA ŠÍØKU 12m

DEMOLICE STÁV.
2800

ODLÁŽDÌNÍ DNA LOM.

BETON C30/37

A ZEM. VLHKOSTI S MÌKKOU OCHRANOU
- OBSYP DRENÁŽE ŠTÌRKEM 16/32

10%

1:
1

850

3500

ŽELEZOBETONOVÝ DØÍK

1350

BETON C16/20

1500

8000

SVÌTLOST 15000

1:
1,
5

8
0
0
1
2
0
4
1
0
1
4
0

O
S

SPÁDOVÁ DESKA

3500

BETON C 30/37

O
S

2650

ZAVÌŠENÉ ŽB KØÍDLO

1200

4000

700

10%

1550

740

240

885

STÁV. TK 222,619

1750

NA ŠÍØKU 12m

1500

BETON C16/20

1750

TRVALÝ VODNÍ TOK

- BETONOVÁ SPÁDOVÁ DESKA

KØENOVKA
700

900

1800

900

700

B

J1/13
218,09

PONECHANÁ ÈÁST
ST. KONSTRUKCE

- ŽB OPÌRA BETON C30/37 - 1200 MM
- HYDROIZOLAÈNÍ SYSTÉM PROTI STÉKAJÍCÍ
VODÌ A ZEM. VLHKOSTI

0,00
USTÁLENÁ

Y

HPV=216,39
F6 CI
1,70
2,50

F6 CI

NARAŽENÁ

F6 CI

HPV=215,59

S MÌKKOU OCHRANOU

NAVÁŽKA - ŠTÌRK S HLÍNOU

ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD

0,50

BETON C30/37
- KAMENNÁ ROVNANINA - 600 MM

PEVNÝ

- HYDROIZOLAÈNÍ SYSTÉM PROTI STÉKAJÍCÍ VODÌ A ZEM.
2,00

JÍL SE STØEDNÍ PLASTICITOU,

2,50

TUHÝ
JÍL SE STØEDNÍ PLASTICITOU,

2,80

TUHÝ
JÍL SE STØEDNÍ PLASTICITOU,
4,10

VLHKOSTI S MÌKKOU OCHRANOU
- PODKLADNÍ DESKA BETON C16/20 - 200 MM

TUHÝ AŽ MÌKKÝ

- ZÁSYP VYTÌŽENÝM MATERIÁLEM, HUTNIT NA 0,95 PS

J1/13
200,000
SROVNÁVACÍ ROVINA

TUHÝ
JÍL S VYSOKOU PLASTICITOU,

F8 CH

11,0 M

HUTNIT NA 0,95 PS

JÍL SE STØEDNÍ PLASTICITOU,

F6 CI

F8 CH

- ZÁSYP VYTÌŽENÝM MATERIÁLEM,

ŽB PILOTY, VETKNUTY
DO SKALNÍHO PODLOŽÍ

5,60

JÍL S VYSOKOU PLASTICITOU,

NUTNÝ DALŠÍ PRÙZKUM

6,00

MÌKKÝ

PODLOŽÍ, PØEDPOKLAD
DÉLKY PILOT 15m

- HYDROIZOLAÈNÍ SYSTÉM PROTI STÉKAJÍCÍ VODÌ A ZEM.
VLHKOSTI S MÌKKOU OCHRANOU
- ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD BETON C30/37 - 1000 MM
- PODKLADNÍ DESKA BETON C16/20 + 2xKARI100X100/5 - 150 MM
- VP PILOTA Ø900 MM

PŘÍLOHA Č. 007
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