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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název stavby:

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
ve stupni PD“

Objednatel:

METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Umístění záměru:

Stát:

Česká republika

Kraj:

Středočeský

Obec:

Kutná Hora, Církvice, Třebešice, Čáslav

Stručný popis záměru:
Náplní stavby je modernizace traťového úseku Čáslav (mimo) - Kutná Hora (mimo) tj. od km
278,717 do km 286,742. 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 (- Praha), označená v jízdním řádu pro cestující číslem 230, podle
tabulek traťových poměrů 324. Trať je dvoukolejná, elektrizovaná v daném úseku 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 SŽDCs. o., místním správcem OŘ Praha.
Staveniště je situováno ve východní části Středočeského kraje v okrese Kutná Hora. V úseku
Čáslav – Kutná Hora se jedná převážně o mírně zvlněný terén. Staveniště je přístupné
převážně po stávajících komunikacích II. a III. třídy a po místních komunikacích. Využití
provizorních komunikací bude nutné v omezeném rozsahu.
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Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru, černočerveně je vyznačena trasa záměru
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2. MIGRAČNÍ PROPUSTNOST
Z hlediska ochrany volně žijících živočichů představuje většina lidských liniových staveb
překážku v možnosti jejich pohybu. Tím dochází do různé míry k fragmentaci původně
celistvých, propojených populací. Izolací menších částí populací, které nejsou propojeny
pravidelnou migrací, pak dochází ke zvýšení rizika vymření populace či jejímu ovlivnění
příbuzenským křížením.
Migrační propustnost krajiny by proto měla být pozorně sledována a v zájmu ochrany přírody
a krajiny zajišťována při schvalování jednotlivých stavebních záměrů. V případě železnice je
možné zajistit lepší migrační propustnost prostřednictvím dostatečného množství míst
umožňujících migraci (zejména mosty a propustky), díky kterým mohou živočichové
přirozeně překonat železniční trať. Vhodnost propustných míst pro pohyb živočichů je
ovlivněna zejména umístěním průchodu, jeho velikostí a úpravou (Hlaváč et Anděl 2001).
Zvířata nevyužívají průchody, jestliže se v nich cítí příliš stísněně – pokud pro ně nejsou
dostatečně široké a vysoké. Podobně záleží na povrchu v podmostí, přítomnosti suchých
břehových lavic pod mosty protékanými vodním tokem apod.
Pro migrační prostupnost je také důležité, aby mosty a propustky neměly konstrukční prvky,
které by mohly migraci omezovat nebo jí zabraňovat. Velice nevhodné je umísťovat na
koncích propustků jímky. Ty nejen, že zamezují migraci propustkem, ale také do nich mohou
migrující živočichové napadat. Jelikož se z jímek nedostanou, dochází k jejich úhynu. Tím
může docházet ke vzniku tzv. ekologické pasti. Dále je také důležité, aby na koncích
propustku a ani v jeho vnitřních prostorách nebyly přítomny schodovité překážky. Ty mohou
zabraňovat menším živočichům v průchodu propustkem. Například bezocasí obojživelníci
nepřekonají překážky vyšší než 10 cm (Mikátová et Vlašín 1998).
Pro možnost využití propustku k migraci je důležité, aby měl propustek jednotný spád. Je
totiž zcela nežádoucí, aby byla v prostoru propustku zadržována voda. Rovněž je vhodné,
aby byly propustky vybudovány v jedné ose. V případě zalomeného propustku není vidět
světlo na jeho konci. Migrující živočichové pak mohou propustek považovat za neprůchozí a
nevyužijí jej k průchodu.
V případě trvale protékaných propustků je málo vhodným řešením využít trubní konstrukci
propustku. V prostouru trouby totiž dojde k zaplavení celého dna protékající vodou (viz obr.
2). To může živočichům v průchodu propustkem zcela zabránit nebo živočichy od průchodu
propustkem odradit. Nejvhodnější je v místech trvalého průtoku vody zvolit rámový
propustek, ideálně se členitým dnem, kde suché části dna umožní průchod propustkem (viz
obr. 2). Akceptovatelným řešením je vybudovat v místech trvalého průtoku trubní propustek,
který má však vybudované postranní bermy (viz obr. 2) nebo má odlážděné dno.
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Obr. 2: Propustky trvale protékané vodou: Nalevo nevhodné řešení trubním propustkem se
zaplaveným dnem; uprostřed akceptovatelné řešení vybudováním postranních berm v trubním
propustku; vpravo nejvhodnější řešení ve formě rámového propustku se členitým dnem
(Hlaváč et Anděl 2008)

Cílem migračního průzkumu bylo prověřit migrační objekty, tj. mosty a propustky, a migračně
významná místa na úseku tratě Kolín – Havlíčkův Brod v km 276,468 – 286,742, což
odpovídá úseku mezi městy Čáslav (včetně) a Kutná hora (mimo).
V území můžeme očekávat migraci především podél vodních toků s břehovými porosty, které
vytvářejí přírodně blízkou liniovou trasu v především zemědělské či urbánní krajině. Dalším
důležitým prvkem pro migraci jsou prvky ÚSES. Funkční prvky ÚSES (biocentra a
biokoridory) vytvářejí síť, která může usměrňovat migrační tahy. U jednotlivých migračních
objektů je popisováno, zda jimi protéká vodní tok nebo zda mají návaznost na prvky ÚSES.
Posuzovaný úsek tratě nekříží dálkový migrační koridor pro velké savce ani neprochází
migračně významným územím. Cca 2 km severně od posuzovaného úseku kříží železniční
trať dálkový migrační koridor pro velké savce. V místech křížení je vymezeno omezení
průchodnosti tohoto migračního koridoru. Toto omezení je způsobeno především přítomností
souběžně vedené silniční komunikace I/38.
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Obr. 3: Migračně významná území: Posuzovaný záměr je vyznačen červeně, dálkový migrační
koridor pro velké savce je vyznačen zeleně, úsek omezení průchodnosti migračního koridoru je
vyznačen žlutě (zdroj: mapy.nature.cz)
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3. PŘEHLED OBJEKTŮ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI
V rámci dotčeného úseku železnice (včetně úseku určeného k přeložení trasy) se v
současnosti nachází 15 mostních objektů o různém významu pro migrační prostupnost.
Jedná se o 6 propustků, 8 železničních mostů a 1 mostní objekt překlenující železniční trať.
Jeden mostní objekt bude v rámci záměru zbudován jako nový. Plánováno je zrušení 4
propustků a jedné lávky pro pěší přes železniční trať. V blízkosti zast. Třebešice dojde
k vybudování přeložky železniční tratě. V tomto přeloženém úseku se v současnosti nachází
3 mosty a 1 propustek. Na nově trasovaném přeloženém úseku budou přítomny 3 mostní
objekty, z čehož jeden bude rozsáhlý o celkové délce přemostění 290 m. V úseku přeložky
bude terénní těleso současné železniční trati ponecháno.
U propustků a mostních objektů byl vyhodnocován jejich současný migrační význam. Byly
hodnoceny 3 typy migračního potenciálu. Technický migrační potenciál hodnotí, jak most
svými rozměry a typem konstrukce umožňuje průchod živočichů migračním objektem,
nezávisle na tom, zda je reálně využíván k migraci nebo ne. Ekologický migrační potenciál
hodnotí na jak významené migrační trase se objekt nachází. Reálný migrační potenciál
hodnotí celkový význam propustku pro migraci. Celkový velký migrační význam mají objekty,
které svými parametry umožňují migrace i velkých savců a lze očekávat jejich časté využití
velkými savci k překonání železniční tratě. Popřípadě objekty s velkým celkovým migračním
významem umožňují migraci pouze středních či drobných živočichů, ale z jejich hlediska jsou
umístěny na velmi významné migrační trase. Střední celkový význam mají mostní objekty a
propustky umožňující svými parametry průchod velkých či alespoň středních živočichů a jsou
umístěny v úsecích trati, kde nečekáme významnou migrační trasu. Přesto je však u objektů
se středním celkovým migračním významem pravděpodobné jejich pravidelné využívání
živočichy k překonání železniční trati. Malý celkový migrační význam mají mosty a propustky,
které sice po technické stránce umožňují průchod živočichů alespoň některé velikostní
kategorie, ale neočekáváme časté migrační využití objektů. Objekty s minimálním celkovým
migračním potenciálem očekáváme migraci živočichů pouze ojediněle. Žádný migrační
význam mají objekty, jež průchod živočichů pod železniční tratí ani neumožňují.
Během realizace záměru dojde k výstavbě přeložky železniční tratě v rozsahu drážních km
281,150 – 283,300. V místech přeložky je plánováno vybudování 3 nových mostních objektů,
z čehož jeden mostní objekt je soustavou 4 na sebe navazujících mostů.

Most v km 278,905
Jedná se o novostavbu rámového mostu o šíři 10-11 m k převedení silniční komunikace na
ulici Chotusická. Vzhledem k umístění v intravilánu Čáslavi a k předpokladu středně
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intenzivního provozu na převedené komunikaci, bude mít tento most na migrační
prostupnost minimální vliv.
Most v km 279,056

Obr. 4: Most v km 279,056
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migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 1: Most v km 279,056
lokalizace (žel.km)

279,056

technický objekt

Most

vodní tok

Brslenka

ÚSES, ChÚ

LBK 31
Potenciální

Reálná

ANO

NE

větší vodní savci (vydra, bobr) ANO

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

ANO

ANO

velcí savci (srnec, jelen)

ANO

NE

Technický

Malý

Ekologický

Střední

Reálný

Malý

obojživelníci (žáby)

Jedná se o klenbový most přes řeku Brslenku. Jeho světlá šířka je 4 m, jeho světlá výška
vrcholu je 3,9 m. Je protékán v celé šíři, voda však za normálního stavu není při okrajích
mostu příliš hluboká. Most se nachází v okrajové části intravilánu Čáslavi. V blízkosti mostu
se nachází zahrady a oplocený průmyslový areál. Tok Brslenka protéká intravilánem Čáslavi,
kde napájí několik rybníků. Migrační trasu větších savců podél tohoto potoka neočekáváme.
Nelze zcela vyloučit využití mostu některými středními živočichy schopnými probrodit mělčí
okraje toku. Využití mostu drobnými savci vzhledem k průtoku celou šíří mostu
neočekáváme. Podél toku Brslenka je vymezen funkční LBK 31. Migraci drobných živočichů
podél tohoto toku může v současnosti zajistit sousední most v km 279,081.
V novém stavu je plánována konstrukce se svedením toku do kinety a s vytvořením berm.
Tím dojde k umožnění migrací drobných živočichů a ke zlepšení migrační prostupnosti pro
středně velké savce.

12
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
Migrační prostupnost trati

Most v km 279,081

Obr. 5: Most v km 279,081

migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 2: Most v km 279,081
lokalizace (žel.km)

279,081

technický objekt

Most

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

LBK 31 - blízkost

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

ANO

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

ANO

ANO

velcí savci (srnec, jelen)

ANO

NE

Technický

Střední

Ekologický

Malý

Reálný

Malý
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Jedná se o most přes vlečkovou kolej. Jeho světlá šířka je 4,1 m, světlá výška je 4,9 m. Most
se nachází v sousedství mostu v km 279,056. Na jedné straně se nacházejí zahrady. Na
druhé straně se nachází oplocená plocha průmyslového areálu, čímž je migrační význam
mostu značně omezen. Migraci velkých savců zde neočekáváme, lze předpokládat občasný
průchod středních a drobných savců. V sousedství tohoto mostu vede LBK 31 tokem
Brslenky. Most může plnit funkci tohoto LBK pro drobné živočichy, které v současnosti
neprojdou zavodněným mostem v km 279,056 (v budoucnu však budou moci díky
plánovaným postranním bermám).
Práce na spodní stavbě mostu budou pouze sanačního charakteru. Změnu migrační
prostupnosti neočekáváme.

Most v km 280,464

Obr. 6: Most v km 280,464
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migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 3: Most v km 280,464
lokalizace (žel.km)

280,464

technický objekt

Most

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

LBK 28, LBC 3 - sousedství

obojživelníci (žáby)

Potencionální

Reálná

ANO

ANO

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

ANO

ANO

velcí savci (srnec, jelen)

ANO

ANO

Technický

Střední

Ekologický

Malý

Reálný

Malý

Jedná se o most přes polní cestu. Jeho světlá výška je 1,95 m a světlá šířka 2,75 m.
V sousedství mostu se na obou stranách nacházejí otevřené polní plochy. Cca 100 m
severně od mostu se nachází trasa silnice I/38. Most umožňuje migraci i savců velikosti
srnce či prasete divokého. V místech mostu trať kříží navrhovaný LBK 28 vedený podél polní
cesty. Zároveň trať v místech mostu hraničí s navrhovaným LBC 3, které se nachází severně
od železnice.
V rámci realizace záměru bude přestavěn na nový železobetonový rám o světlé výšce 2,1 m
a světlé šířce 2,2 m. Zúžením mostu dojde k mírnému snížení atraktivitu k průchodu savců
velikosti srnce. Přesto však očekáváme, že bude k migraci využíván i v novém stavu.
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Propustek v km 280,605

migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 4: Propustek v km 280,605
lokalizace (žel.km)

280,605

technický objekt

Propustek

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

LBC 3 - sousedství

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

ANO

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

NE

NE

velcí savci (srnec, jelen)

NE

NE

Technický

Minimální

Ekologický

Malý

Reálný

Minimální
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Jedná se o drobný propustkek o délce 14,5 m tvořený kamennou deskou s vloženou OK
troubou. Na jižní straně železnice se v místech propustku se nacházejí zahrady městské
části Čáslav – Kalabousek. Na severní straně se nacházejí polní plochy, cca 80 m od
železniční tratě vede trasa silniční komunikace I/38. Propustek umožňuje průchod pouze
drobným živočichům. Propustek se nachází v sousedství navrhovaného LBC 3, které se
nachází severně od železnice.
Propustek je určen ke zrušení. Vzhledem k jeho minimálnímu migračnímu potenciálu dojde
pouze k mírnému omezeníní migrační prostupnosti.
Propustek v km 280,812

Obr. 7: Propustek v km 280,812
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migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 5: Propustek v km 280,812
lokalizace (žel.km)

280,812

technický objekt

Propustek

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

NE

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

NE

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

NE

NE

velcí savci (srnec, jelen)

NE

NE

Technický

Malý

Ekologický

Malý

Reálný

Minimální

Jedná se o propustek tvořený dvěma malými troubami o délce 9,9 m. Umožňuje migraci
pouze drobných živočichů. Na jižní straně se nachází plochy zahrad. Na severní straně vede
cca 20 m od mostu silnice I/38, která tvoří významnou migrační překážku pro všechny
živočichy, kteří by migrovali propustkem.
Propustek bude přestavěn na nový, tvořený železobetonovými prefabrikáty o světlé šířce 2 m
a světlé výšce 0,9 m. Touto přestavbou dojde k výraznému zlepšení technického migračního
potenciálu. Vzhledem k málo významné poloze propustku pro migraci (blízkost sousední
komunikace) budou mít tyto změny pouze mírně pozitivní vliv na migrační propustnost tratě.
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Propustek v km 281,175

Obr. 8: Propustek v km 281,175

migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 6: Propustek v km 281,175
lokalizace (žel.km)

281,175

technický objekt

Propustek

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

NE

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

NE

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

NE

NE

velcí savci (srnec, jelen)

NE

NE

Technický

Minimální

Ekologický

Minimální

Reálný

Minimální
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Jedná se o trubní propustek o DN 600 nacházející se na okraji železničního přejezdu.
Vzhledem k jeho umístění a jeho rozměrům má význam pro migraci je zcela minimální.
V rámci realizace záměru je plánováno jeho zrušení. Přejezd v sousedství propustku bude
nahrazen silničním nadjezdem. Vzhledem k minimálnímu významu propustku pro migraci
nedojde ke snížení migrační prostupnosti tratě.
Silniční nadjezd v km 281,309
Jedná se o plánovaný silniční nadjezd, který by nahradil současný železniční přejezd. Jeho
význam pro migraci živočichů neočekáváme.
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Propustek v km 281,187

Obr. 9: Propustek v km 281,181

migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 7: Propustek v km 281,181
lokalizace (žel.km)

281,181

technický objekt

Propustek

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

NE

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

NE

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

NE

NE

velcí savci (srnec, jelen)

NE

NE

Technický

Minimální

Ekologický

Minimální

Reálný

Minimální
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Jedná se o trubní propustek DN 500 nacházející se na okraji železničního přejezdu.
Vzhledem k jeho umístění a jeho rozměrům má význam pro migraci je zcela minimální.
V rámci realizace záměru je plánováno jeho zrušení. Přejezd v sousedství propustku bude
nahrazen silničním nadjezdem. Vzhledem k minimálnímu významu propustku pro migrace
nedojde ke snížení migrační prostupnosti tratě.
Most v plánovaném km 281,910
Jedná se o projekt výstavby nového železničního mostu na přeložce železniční tratě. Most
by převáděl přeložku železniční tratě přes polní cestu podobně, jako je tomu v případě
současného mostu v km 281,975. Světlá šířka mostu je plánována 4 m, světlá výška 4,35.
Potenciál tohoto mostu pro migraci očekáváme obdobný, jako v případě současného mostu
v km 281,975.
Most v plánovaném km 282,570
Jedná se o projekt výstavby nového železničního mostu na přeložce tratě budovaného
v případě realizace varianty 71 záměru. Tento most by převáděl přeložku železniční tratě
přes vodní tok Klejnárka, náhon Vrabcov a přeložku místní komunikace. Most se bude
skládat ze 4 samostatných mostů (2x jednopolového a 2x třípolového). Celková délka
přemostění je cca 290 m. Rozpětí trámů mostů v této soustavě bude 2x 26,95 m, 4x 35,95 m
a 2x 44 m. Niveleta koleje bude v místech mostů vedena cca 10 m nad terénem. Světlá
výška mostních otvorů je převážně mezi cca 3,5 – 6 m, v závislosti na konkrétním úseku
mostního objektu. Z hlediska ÚSES se tento mostní objekt nachází v RBC 927 Vrabcov.
Tato soustava mostů bude mít dostatečné rozměry i k umožnění průchodu savců velikosti
jelena. Očekáváme velký význam tohoto objektu pro zajištění migrační prostupnost území
podél řeky Klejnárky. Z hlediska ÚSES bude mít tato soustava mostů pozitivní vliv na funkci
regionálních biokoridorů RBK 1337 a RBK 1338, které spojují RBC 927 Vrabcov s dalšími
biocentry.
Most v plánovaném km 282,885
Jedná se o výstavbu nového mostu budovaného v případě realizace varianty 71. Most
tvořený železobetonovým rámem bude převádět přeložku železniční tratě přes Olšanský
potok. Světlá šířka mostu bude 5 m a světlá výška 2,9 m. Podél Olšanského Potoku je
vymezen lokální biokoridor. Lze očekávat, že most bude umožňovat migraci živočichů do
velikosti srnce či prasete. Jeho parametry jsou k zajištění migrační prostupnosti podél
Olšanského potoku mírně vhodnější, než v případě současného mostu přes Olšanský potok
v km 283,134.
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Most v km 283,943

Obr. 10: Most v km 283,943

migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 8: Most v km 283,943
lokalizace (žel.km)

283,943

technický objekt

Most

vodní tok

Křenovka

ÚSES, ChÚ

RBK 1299

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

ANO

větší vodní savci (vydra, bobr) ANO

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

ANO

ANO

velcí savci (srnec, jelen)

ANO

ANO

Technický

Střední

Ekologický

Střední

Reálný

Střední
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Jedná se o most přes vodoteč Křenovka. Světlá šířka mostu je 2,55 m, světlá výška je 2,2 m
ve vrcholu klenby. Cca 70 m po proudu od mostu se nachází rybník Utopenec. Proti proudu
od mostu Křenovka protéká polními biotopy. Most umožňuje migraci živočichů do velikosti
srnce či prasete. Migrace obojživelníků a drobných savců je závislá na velikosti průtoku
vody. Za vyšších průtoků je most protékán v celé šíři a neumožňuje tedy drobným
živočichům průchod. Z důvodu blízkosti rybníku (s rákosovými porosty) můžeme očekávat
podél Křenovky migrační trasu obojživelníků. Podél vodního toku Křenovky je vymezen RBK
1299. Blízký rybník Utopenec je zároveň navrhovaným LBC.
Plánována je přestavba objektu na ŽB polorám o světlé šířce 15 m a a světlé výšky 2,97 m.
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 snažší 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.
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Propustek v km 284,723

Obr. 11: Propustek v km 284,723

migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 9: Propustek v km 284,723
lokalizace (žel.km)

284,723

technický objekt

Propustek

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

NE

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

ANO

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

ANO

ANO

velcí savci (srnec, jelen)

NE

NE

Technický

Malý

Ekologický

Malý

Reálný

Malý
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Jedná se o malý propustek tvořený zabetonovanými kolejnicemi o délce cca 8,65 m. Na
obou stranách tratě se v místech propustku nacházejí otevřené polní plochy. Umožňuje
migraci malých a středně velkých živočichů.
Plánováno je zrušení tohoto propustku. Tímto zrušením dojde k omezení migrační
prostupnosti v tomto úseku pro malé a středně velké živočichy. Z důvodu tohoto zrušení
vzroste migrační význam sousedního 162 m vzdáleného propustku v km 284,885.

Propustek v km 284,885

Obr. 12: Propustek v km 284,885
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migrační
potenciál

prostupnost

popis

Tab. 10: Propustek v km 284,885
lokalizace (žel.km)

284,885

technický objekt

Propustek

vodní tok

NE

ÚSES, ChÚ

NE

obojživelníci (žáby)

Potenciální

Reálná

ANO

ANO

větší vodní savci (vydra, bobr) NE

NE

střední suchozemští savci
(liška, jezevec)

ANO

ANO

velcí savci (srnec, jelen)

NE

NE

Technický

Malý

Ekologický

Malý

Reálný

Malý

Jedná se o středně velký rámový propustek o délce cca 10,7 m. Na obou stranách propustku
se nacházejí otevřené polní plochy. Umožňuje migraci malých i středně velkých živočichů.
Propustek bude přebudován na nový, tvořený rámovými prefabrikáty o světlé šířce 2 m a
světlé výšce 0,9 m. V novém stavu bude umožňovat migraci drobných a středně velkých
živočichů podobně, jako v současném stavu. Význam tohoto propustku vzroste z důvodu
zrušení sousedního rámového propustku v km 284,723.

Kromě výše popisovaných změn na mostních objektech dojde především k vybudování
přeložky železniční tratě v rozsahu drážních km 281,15 – 283,3. Tím dojde ke změně trasy
liniové migrační překážky. Ovlivnění dálkových migrací zbudováním této přeložky
neočekáváme. Dojde však k přerušení krátkých migračních tras v území, například
migračních tras obojživelníků z lesa v RBC Vrabcov do rybníku Vrabcov. Negativní vliv této
přeložky na migrační prostupnost bude snížen především vybudováním soustavy 4 na sebe
navazujících mostů v drážním km 282,570. Po stabilizaci nového železničního tělesa
v krajině očekáváme, že v důsledku přítomnosti tohoto rozlehlého mostního objektu dojde
v oblasti ke zlepšení migrační prostupnosti na regionální migrační trase podél toku Klejnárka.
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4. HODNOCENÍ STUDIE MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI
Na ovlivnění migrační prostupnosti budou působit 3 hlavní vlivy. Za prvé dojde ke změnám
na propustcích či mostních objektech. Za druhé bude realizována přeložka železniční tratě
v oblasti RBC Vrabcov. Za třetí dojde k navýšení rychlosti vlaků na této trati.
Mimo přeložený úsek železniční tratě neproběhnou závážné stavební úpravy, které by
snižovaly migrační propustnost trati. Většinou se stavební práce budou týkat sanací objektů
nebo náhrad za nové mostní objekty o podobných rozměrových parametrech. Ke zlepšení
jeho migračního potenciálu tak nedojde. Plánováno je zrušení 7 propustků. Z toho 3
propustky již nejsou z migračního hlediska ve funkčním stavu a 2 propustky se nacházejí
v těsném sousedství železničního přejezdu a mají z migračního hlediska zcela minimální
význam. Rušen bude i jeden rámový propustek v polních plochách, 162 m od tohoto
rušeného propustku bude i v budoucím stavu přítomen jiný rámový propustek. 1 trubní a 1
rámový propustek budou přestavověny na propustek z prefabrikovaných rámů. Tyto úpravy
propustků budou mít na migrační prostupnost pouze mírně pozitivní vliv, propustky se
nacházejí mimo významné migrační trasy. V nové trase záměru se nenachází trvale
protékané propustky. Není proto nutné řešit otázku zprůchodnění trubních propustků s trvale
zavodněným dnem. Výstavba silničního nadjezdu migrační prostupnost železnice neovlivní.
V místech přeložky železniční tratě, dojde k přesunu migrační překážky. Tím dojde
k narušení krátkých migrací v okolí železniční tratě. Týkalo by se to např. migrací
obojživelníků na místa rozmnožování v prostoru rybníku Vrabcov. Tento negativní efekt na
migrační prostupnost pro obojživelníky však bude omezen výstavbou cca 290 m dlouhé
soustavy mostů v km 282,570. Negativní změnu migrační prostupnosti z hlediska
regionálních migrací neočekáváme. V místech křížení Klejnárky a náhonu Vrabcov je
plánováno vybudování soustavy 4 prostorných na sebe navazujících mostů, pod kterými
bychom očekávali hlavní migrační směr v přeloženém úseku. Proto po stabilizaci
železničního tělesa v krajině může mít v budoucnu přeložka železniční tratě na dákové
migrace větších a středně velkých živočichů naopak mírně pozitivní vliv.
Třetím efektem, který ovlivní migraci živočichů po realizaci záměru, bude v některých
úsecích zvýšení rychlosti vlaků projíždějících po železniční trati. Toto zvýšení rychlosti může
mírně navýšit mortalitu živočichů přecházejících přes železniční trať mimo migrační objekty.
Zkrátí se totiž doba, po kterou může živočich uniknout z kolejiště poté, co zaregistruje vlak.
Vzhledem k frekvenci provozu a situování významných migračních tras mimo posuzované
území neočekáváme, že by byl vliv zvýšení rychlosti souprav na migrační prostupnost
závažný.
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V případě dodržování níže uvedených opatření na minimalizaci vlivu na migrační
prostupnost, lze záměr z hlediska migrační prostupnosti doporučit k realizaci.
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5.

DOPORUČENÁ

OPATŘENÍ

PRO

MINIMALIZACI

VLIVŮ

NA

MIGRAČNÍ

PROSTUPNOST
1. Při budování a rekonstrukcích propustků zajistit, aby propustek neměl schodovité
překážky vyšší než 10 cm, které bezocasí obojživelníci nejsou schopni překonat.
2. Při budování a rekonstrukcích propustků neumisťovat na konce propustků odkalovací
jímky, do kterých mohou napadat migrující živočichové a uhynout.
3. U nově budovaných mostů přes vodní toky vybudovat alespoň stejně široké suché
postranní lavice, jako mají mosty přes tyto vodní toky v současné trase záměru.
4. Propustky budovat v jednotném spádu, aby v prostoru propustku nezadržovala voda.
5. Propustky budovat v jedné ose a nikoliv zalomené z důvodu, aby živočich věděl o
průchodnosti propustku kvůli světlu na jeho konci.
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