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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:

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

2. IČ:

70994234

3. Sídlo:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Mgr. Lubomír Peterka
SŽDC, s. o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
972 244 805

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.
B.I.1.

Základní údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (podléhá
posuzování vždy), kde je uvedeno pod bodem č.44:
44. Celostátní železniční dráhy.
B.I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Navrhované kapacity stavby
Rok

Druh
dopravy

Druh vlaku

Počet
vlaků
den

Počet
vlaků
noc

Diskové
brzdy c
%

Délka

Rychlosti
km/hod

Výhled

Nakl

Expresní
nákladní vlak

1

1

100

600

100

Manipulační
nákladní vlak

2

1

0

100

60

Průběžný
nákladní vlak

12

6

0

400

90
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Rok

Druh
dopravy

Druh vlaku

Počet
vlaků
den

Počet
vlaků
noc

Diskové
brzdy c
%

Délka

Rychlosti
km/hod

Os

Osobní vlak

51

17

100

80

120

Rychlík

17

1

100

179

140

Spěšný vlak

10

4

100

80

140

Celkem

93

30

Předjízdné koleje ve stanici Oldřichov u Duchcova č. 3 a 4 jsou navrženy na rychlost 60 km/h,
ostatní dopravní koleje pak 50 km/h. Napojení manipulačních kolejí je navrženo na rychlost 40
km/h. Napojení tratě směrem z Teplic Lesní bránu je řešeno pomocí pravostranného složeného
oblouku R = 365/345 m s převýšením D = 70 mm na rychlost V = 60 km/h.
Napojení tratě směrem na Osek je od odbočné výhybky č. 24 řešeno pomocí složeného oblouku
R = 850/1650 m s převýšením D = 68 mm na rychlost 80 km/h.
Délky nástupišť jsou uvedeny v následující tabulce:
Nástupiště

Kolej č.

Typ nástupiště

Délka nástupištní hrany

Zast.Chotějovice

1

Jednostranné vnější

120 m

2

V=0,55 m nad TK

120 m

1

Jednostranné vnější

120 m

2

V=0,55 m nad TK

120 m

1

Jednostranné vnější

120 m

2

V=0,55 m nad TK

120 m

1

Jednostranné vnější

120 m

2

V=0,55 m nad TK

120 m

Zast.Želénky

Zast.Duchcov

Zast.JeníkovOldřichov

4b

60 m

Nejvyšší rychlost pro klasické soupravy
Nejvyšší rychlost pro soupravy s naklápěcí technikou
Prostorová průchodnost pro ložnou míru
Třída zatížení

do 145 km/h
do 160 km/h
UIC GC
D4

Největší dovolená délka vlaku dálkové osobní dopravy

200 m

Největší dovolená délka vlaku regionální osobní dopravy

80 m

Největší dovolená délka vlaku nákladní dopravy
Délka modernizovaného úseku
Rozsah stavby - začátek
- konec

600 m
11,617 km
km 21,823
km 33,440
7
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Rekonstrukce stanic
Rekonstrukce zastávky
Nové zastávky
Obousměrný autoblok na dvojkolejné trati
Nové elektronické SZZ
Počet výhybek zařazených SZZ
Počet přejezdových zab.zař.
Elektrický ohřev výměn
Zřízení koleje UIC 60
Zřízení koleje S 49
Zřízení koleje S 49 (užitá)
Zřízení výhybek UIC 60
Zřízení výhybek ostatní
Odkopávky na železničním spodku
Násypy
Zřízení nástupiště (délka hrany)
Nástupištní přístřešky
Nové železniční mosty
Přestavba železničních mostů
Zrušení železničních mostů
Přestavba železničních propustků
Zrušení železničních propustků
Nové návěstní lávky (krakorce)
Úpravy TV – montážní délka (vodiče)
Celkové nároky na zábor pozemků :
- trvalý
- dočasný nad 1 rok
- dočasný do 1 roku
Nárok na zábor ZPF
- trvalý
- dočasný nad 1 rok
- dočasný do 1 roku
Nárok na zábor PUPFL
- trvalý
- dočasný do 1 roku

1
3
1
10,5 km
1 ks
24 ks
1 ks
24 ks
22,309 km
2,906 km
0,500 km
15 ks
9 ks
63 613 m3
928 m3
1 020 m
6 ks
1 ks
11 ks
4 ks
5 ks
1 ks
5 ks
24,5 km
2554 m2
20679m2
52947 m2
1017m
0m2
3837 m2
0 m2
7728 m2

B.I.3.
Umístění záměru
Místem stavby je rekonstrukce stávající železniční trati v mezistaničním úseku Oldřichov u
Duchcova v úseku km 21,823 – 33,440 na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Cheb. Tato trať
je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 130, v nákresném jízdním řádu číslem 504. Ta
8
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je významnou dopravní tepnou pro osobní i nákladní dopravu spojující Ústecký a Karlovarský
kraj.
Kraj:

Ústecký

Obec:

Jeníkov, Duchcov, Lahošť, Zabrušany, Ledvice, Světec, Bílina,
Hostomice, Teplice, Újezdeček

Katastrální území:

Teplice-Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u
Duchcova, Hudcov, Lahošť, Duchcov, Zabrušany, Želénky, Ledvice,
Hostomice nad Bílinou, Chotějovice, Chudeřice u Bíliny, Břežánky,
Bílina

B.I.4.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stavba zvýšení traťové rychlosti má charakter rekonstrukce a modernizace staveb a zařízení
stávající železniční tratě.
V prostoru staveniště a v jeho okolí jsou připravovány další investiční a stavební akce. Některé
z nich bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku
Oldřichov u Duchcova - Bílina“ a jsou v různém stadiu připravenosti.
•

„Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ (investor SŽDC
s.o.), v rámci stavby dochází ke stavebním úpravám a elektrizace trati z Oldřichova u
Duchcova ve směru na Litvínov. Tato trať odbočuje na bílinském zhlaví ŽST
Oldřichov u Duchcova. Projekt této stavby (zpracovatel ELTODO a.s.) se
zpracovává souběžně s přípravnou dokumentaci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v
úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ a technické řešení je důsledně koordinováno.

•

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov“ a „Zvýšení trakčního výkonu
TNS, SpS Bílina“ (investor SŽDC s.o.), v rámci těchto staveb dochází ke stavebním
úpravám a úpravám technologie TNS i SpS. Obě stavby jsou již zrealizovány.
Technické řešení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova Bílina“ je zkoordinováno se zrealizovaným stavem TNS.

•

„GSM-R Ústí n. L. – Cheb“ (investor SŽDC s.o.) V současné době se zahajují práce
na přípravné dokumentaci. Po rozpracování technického řešení budou stavby
navzájem koordinovány.

•

„Rekonstrukce ŽST Řetenice“ (PD, SUDOP Praha a.s., 10/2016) a „Rekonstrukce
ŽST Bohosudov“ (PD, SUDOP Praha a.s., 12/2016). Technické řešení obou staveb
je koordinováno s aktualizací PD „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova - Bílina“
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B.I.5.

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně
srovnání vlivů na životní prostředí
Hlavním smyslem stavby je zvýšení traťové rychlosti, které má být součástí komplexu dalších
staveb na trati tak, aby se trať stala atraktivnější z hlediska rychlosti především osobní dopravy.
Stavební úpravy prostor a zařízení pro cestující výrazně přispěje ke zlepšení a zkvalitnění
služeb cestujícím. Železniční stanice Oldřichov u Duchcova zůstává ve stávající poloze a to
včetně zapojení odbočných tratí a vleček. Pro zjednodušení konfigurace železniční stanice a
pro usnadnění přístupu cestující veřejnosti k osobní železniční dopravě, budou nástupiště
přesunuta do ústeckého zhlaví železniční stanice, kde bude vytvořena nová zastávka JeníkovOldřichov. V této souvislosti bude vybudován nový podchod pod železniční tratí, který umožní
přístup cestujících na jednotlivá nástupiště a současně umožní bezpečný průchod pěších pod
tratí na logické spojnici železnicí rozdělených částí obce Oldřichov. Toto řešení výrazně
přispěje ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě, neboť v současné době zde pěší přecházejí 3
provozované koleje a porušují zákaz vstupu do kolejiště.
Stavba je kombinací modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury (železniční),
jejíž účel užívání se stavbou nezmění a budou nadále užívány jako dopravní stavby.

B.I.6.

Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Předmětem záměru jsou stavební a technologické úpravy v železniční stanici Oldřichov u
Duchcova a v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina v úseku km 21,823 – 33,440 o
celkové délce 11,617 km železniční trati. Tato železniční trať je součástí celostátní dráhy a
náleží do transevropské dopravní sítě.
V železniční stanici Oldřichov u Duchcova se jedná se o rekonstrukci hlavních staničních kolejí
a o úpravu řetenického a bílinského zhlaví, které budou upraveny pro průjezd rychlostí 120
km/h. V železniční stanici Oldřichov u Duchcova bude zrušeno stávající ostrovní nástupiště
včetně podchodu pro cestující a nová vnější nástupiště budou posunuta na zhlaví stanice ve
směru na Bílinu, čímž se pro cestující výrazně zkrátí přístupové trasy. V rámci rekonstrukce
stanice budou vyměněny výhybky, kolejové lože bude doplněno novým štěrkem, bude
provedena obnova stávajících drenáží. Bude zde instalováno nové staniční zabezpečovací a
sdělovací zařízení. V rozsahu celé stanice bude rekonstruováno trakční vedení a rozvody
nízkého napětí.
Rekonstrukce kolejí v dvojkolejném mezistaničním úseku bude zahrnovat výměnu stávajících
kolejnic a pražců za nový materiál železničního svršku. Bude pročištěno stávající kolejové lože
a doplněno novým štěrkem do požadovaného profilu. Dále budou pročištěny zanesené příkopy
a obnoveny drenáže podél kolejí.
V zastávkách Chotějovice, Želénky a Duchcov budou rekonstruována nástupiště, opraveny
přístřešky pro cestující a obnoveny přístupové chodníky. Současně bude provedena
rekonstrukce osvětlení zastávek a rozhlasu pro cestující. Všechny prostory pro cestující budou
přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V celém mezistaničním úseku
bude navržena rekonstrukce trakčního vedení a instalace nového zabezpečovacího a
sdělovacího zařízení. V rámci rekonstrukce trati budou upraveny všechny stávající mostní
objekty a podchody pro cestující. V cílovém stavu je stavba navrhována na traťovou rychlost
120-140 km/h (původně 80-100 km/h) s omezením v oblouku km 30,741-31,262 na 85 km/hod
pro klasické soupravy vlaků.
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Z hlediska intenzity dopravy se počet vlaků zvýší z 97 vlaků/den na 130 vlaků/den
D. Provozní soubory
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 10-01-01

ŽST Oldřichov u Duchcova, SZZ

PS 12-01-01

ŽST Bílina, úprava SZZ

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 11-01-01

Oldřichov u Duchcova - Bílina, TZZ

D.1.3 Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS)
PS 10-01-03

Úprava PZS směr Duchcov n.n.

D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Kabelizace místní a dálková, včetně přenosových systémů
PS 09-02-01

Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK

PS 10-02-01

ŽST Oldřichov u Duchcova, MK

PS 11-02-01

Oldřichov u Duchcova - Bílina, DOK a TK

PS 11-02-02

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy stávajících kabelů SŽDC s.o.

PS 11-02-03
Telematika a.s.

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy stávajících kabelů ČD-

PS 11-02-11

Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosový systém

PS 12-02-01

ŽST Bílina, MK

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, AZS,..)
PS 10-02-31

ŽST Oldřichov u Duchcova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

PS 10-02-61

ŽST Oldřichov u Duchcova, EZS

PS 12-02-31

ŽST Bílina, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)
PS 10-02-21

Zast. Jeníkov-Oldřichov, rozhlasové zařízení

PS 10-02-22

Zast. Jeníkov-Oldřichov, informační zařízení

PS 10-02-51

Zast. Jeníkov-Oldřichov, kamerový systém

PS 11-02-21

Zast. Duchcov, rozhlasové zařízení

PS 11-02-22

Zast. Želénky, rozhlasové zařízení

PS 11-02-23

Zast. Chotějovice, rozhlasové zařízení

D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GMS-R)
PS 10-02-41

ŽST Oldřichov u Duchcova, místní radiové sítě
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PS 10-02-42

ŽST Oldřichov u Duchcova, úprava radiové sítě TRS

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
PS 10-02-81

ŽST Oldřichov u Duchcova, integrační koncentrátor

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)
PS 10-06-01

ŽST Oldřichov u Duchcova, DŘT

PS 11-06-01

ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT

PS 12-06-01

ŽST Bílina, DŘT

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
PS 10-03-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, technologie
D.3.6 Silnoproudá technologie stanic 6 kV
PS 10-03-02

ŽST Oldřichov u Duchcova, STS 6 kV, technologie

E. Stavební objekty
E.1 Inženýrské objekty
E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 10-10-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek
SO 10-11-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
SO 11-10-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční svršek
SO 11-11-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční spodek
SO 11-15-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, vystrojení trati
E.1.2 Nástupiště
SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště
SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště
SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště
SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště
SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 22,899, zrušení podchodu pro cestující
SO 10-20-02 Železniční most v ev. km 22,923, zrušení zavazadlového tunelu
SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující
SO 10-20-04 Železniční most v ev. km 23,963
SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 25,911
SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 26,286
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SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 26,366, podchod pro cestující
SO 11-20-05 Železniční most v ev. km 28,440
SO 11-20-06 Železniční most ve st. km 28,739, podchod pro cestující
SO 11-20-07 Železniční most v ev. km 29,212, zrušení
SO 11-20-08 Železniční most v ev. km 31,446
SO 11-20-09 Železniční most v ev. km 31,591
SO 11-20-10 Železniční most v ev. km 31,707, zrušení
SO 11-20-11 Železniční most v ev. km 31,834
SO 11-20-12 Železniční most v ev. km 32,588
SO 10-21-01 Propustek v ev. km 22,259
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25,430
SO 11-21-03 Propustek v ev. km 27,309
SO 11-21-04 Propustek v ev. km 28,710, zrušení
SO 11-21-06 Propustek v ev. km 30,703
SO 10-22-01 Silniční nadjezd v ev. km 22,228 (ochranné sítě)
SO 11-22-01 Silniční nadjezd v ev. km 25,050 (ochranné sítě)
SO 10-26-01 Návěstní lávka v km 23,604
SO 10-26-02 Návěstní lávka v km 23,766
SO 10-26-03 Návěstní lávka v km 24,317
SO 11-26-01 Návěstní krakorec v km 25,030
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
SO 11-73-01 Úprava kabelizace TeliaSonera
SO 11-73-02 Úprava kabelizace UPC
SO 11-73-03 Úprava metalické kabelizace CETIN
SO 11-73-04 Úprava optické kabelizace CETIN
SO 11-73-11 Úprava veřejného osvětlení u zast.Duchcov
E.1.6 Potrubní vedení
SO 10-70-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, úprava kanalizace v km 22,391
SO 11-70-01 Zast. Duchcov, zrušení přípojky vodovodu v km 26,445
SO 11-71-01 Úprava vodovodu v km 31,707
SO 11-72-01 Úprava plynovodu v km 28,440
E.1.8 Pozemní komunikace
SO 10-31-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, přístupové komunikace
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SO 11-31-01 Zast.Duchcov, přístupové komunikace na nástupiště
SO 11-31-02 Zast.Želénky, přístupové komunikace na nástupiště
SO 11-31-03 Zast.Chotějovice, přístupové komunikace na nástupiště
SO 11-31-04.1

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava komunikací

SO 11-31-04.2

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava silnice II/254 v km 26,286

SO 11-31-04.3

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava silnice II/258 v km 28,440

SO 11-31-04.4

Oldřichov u Duchcova - Bílina, dopravní opatření

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
E.2.1 Pozemní objekty budov
SO 10-40-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, stavební úpravy výpravní budovy
SO 10-40-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, budova rozvodny 6 kV
SO 11-40-01 Zast.Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 11-41-01 Zast.Duchcov, zastřešení nástupišť
SO 11-41-02 Zast.Želénky, nástupištní přístřešky
SO 11-41-03 Zast.Chotějovice, nástupištní přístřešky
E.2.4 Orientační systém
SO 10-43-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, orientační systém
SO 11-43-01 Zast.Duchcov, orientační systém
SO 11-43-02 Zast.Želénky, orientační systém
SO 11-43-03 Zast.Chotějovice, orientační systém
E.2.5 Demolice
SO 11-45-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, demolice
E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení
SO 10-60-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, trakční vedení
SO 10-60-02 TM Oldřichov, připojení napájecího vedení
SO 10-60-03 TM Oldřichov, připojení zpětného vedení
SO 11-60-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, trakční vedení
SO 11-60-02 Oldřichov u Duchcova - Bílina, propojení zpětných vedení
SO 11-60-03 Vlečka SD Bílina a.s., úprava trakčního vedení
E.3.4 Ohřev výměn
SO 10-64-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, EOV
SO 11-64-01 Provizorní výhybna Ledvice, EOV
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E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO
SO 10-62-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, úpravy kabel. rozvodu nn a osvětlení
SO 10-62-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, DOÚO
SO 10-62-03 Zast.Jeníkov-Oldřichov, osvětlení podchodu
SO 10-62-05 ŽST Oldřichov u Duchcova, úprava venk.vedení 10kV ČEZ Distribuce a.s.
SO 10-62-06 ŽST Oldřichov u Duchcova světelná návěst
SO 10-62-07 ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4 kV, přípojka 10 kV
SO 11-62-01 Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
SO 11-62-02 Přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v km 24,472
SO 11-62-04 Zast. Duchcov, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
SO 11-62-05 Zast. Duchcov, osvětlení podchodu
SO 11-62-06 Zast. Želénky, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
SO 11-62-07 Zast. Želénky, osvětlení podchodu
SO 11-62-08 Zast. Chotějovice, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 10-61-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 11-61-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, ukolejnění vodivých konstrukcí
E.3.8 Vnější uzemnění
SO 10-65-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4 kV a STS 6 kV, vnější uzemnění
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 10-01-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, SZZ
Ve stanici je navrženo nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ
34 2620. Vnitřní část zařízení bude umístěna do adaptovaných prostor výpravní budovy.
Stanice bude dálkově ovládána z pracoviště dispečera v ŽST Teplice v Čechách, které bude
zřízeno samostatnou stavbou „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. Pro případ poruchy dálkového
ovládání bude v dopravní kanceláři ŽST Oldřichov u Duchcova navíc zřízeno nezálohované
pracoviště JOP. Ve stanici bude dále zřízena Deska nouzových obsluh, pro umožnění nouzové
obsluhy zabezpečovacího zařízení v případě výpadku (poruchy) JOP.
Pro indikaci průjezdu vlaku budou v hlavních a předjízdných kolejích zřízeny interoperabilní
kolejové obvody, v dalších kolejích pak budou zřízeny úseky počítačů náprav. Všechny
výhybky budou vybaveny elektromotorickými přestavníky. Výjimku tvoří výhybka č. 12, která
bude přestavována ručně. Veškerá návěstidla v obvodu stanice budou světelná, platná pro
příslušnou kolej. V obvodu stanice se nenachází žádný železniční přejezd.
V obvodu stanice bude s ohledem na předpokládaný přechod na střídavou trakční soustavu 25
kV, 50 Hz položena kompletně nová kabelizace kabely se zvýšenou ochranou proti indukci.
PS 12-01-01 ŽST Bílina, úprava SZZ
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Ve stanici budou provedeny úpravy stávajícího reléového staničního zabezpečovacího zařízení
pro zavázání nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Oldřichov u D. – Bílina. Ve
stávající stavědlové ústředně v prvním patře stávající budovy ústředního stavědla budou
provedeny demontáže prázdných reléových stojanů a bude zřízena skříň vazeb mezi stávajícím
staničním zabezpečovacím zařízením a novým traťovým. V dopravní kanceláři v stejném
podlaží ústředního stavědla budou na stávajícím ovládacím pultu zřízeny ovládací prvky a
indikace nového traťového zabezpečovacího zařízení. Stavebně je pak tímto provozním
souborem upravována stávající místnost skladu relé, která je situována v přízemí ústředního
stavědla, a následně sem budou umístěny napájecí zdroje nového traťového zabezpečovacího
zařízení.
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 11-01-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, TZZ
Mezistaniční úsek Oldřichov u D. - Bílina bude vybaven novým traťovým zabezpečovacím
zařízením typu elektronický autoblok. Vnitřní výstroj logiky autobloku bude soustředěna do
přilehlých stanic. Pro indikaci průjezdu vlaku budou zřízeny interoperabilní kolejové obvody.
Pro potřeby traťového zabezpečovacího zařízení bude v úseku mezi vjezdovými návěstidly
položena kompletně nová kabelizace. Kabelizace bude s ohledem na předpokládaný přechod na
střídavou trakční soustavu 25 kV, 50 Hz realizována kabely se zvýšenou ochranou proti
indukci.
Řešený úsek stavby byl posouzen z pohledu následného nasazení systému ERTMS/ETCS.
Posouzení bylo provedeno v souladu s dokumentem „Zásady pro návrh technického řešení
ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“, který byl vydán dopisem č.j. 20009/2018-SŽDCGŘ-O6 ze dne 8. března 2018. Návrh řešení celé stavby byl upraven tak, aby po realizaci
stavby bylo umožněno dodateční zavedení systému ERTMS/ETCS bez zásahu do již
vybudované infrastruktury.
D.1.3 Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS)
PS 10-01-03 Úprava PZS směr Duchcov n.n.
V traťovém úseku Oldřichov u D. – Duchcov n. n. bude zřízeno nové světelné přejezdové
zabezpečovací zařízení na přejezdech P1954, P1956 a na pěším přechodu P1957. Železniční
přejezd P1956 a přechod P1957 budou přitom zabezpečeny společným přejezdovým
zabezpečovacím zařízením. Vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude
reléového typu s elektronickými doplňky a bude umístěna do reléových domků prefabrikované
konstrukce z odlehčeného betonu. Ke spouštění výstrahy na přejezdech budou použity úseky
počítačů náprav. Pro potřeby propojení vnější prvků s vnitřní technologií bude v potřebném
rozsahu zřízena kabelizace kabely se zvýšenou ochrannou proti indukci.
D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Kabelizace místní a dálková, včetně přenosových systémů
PS 09-02-01
Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK
V rámci návazné stavby „Rekonstrukce žst Řetenice“ bude vybudováno kabelové propojení
mezi žst. Řetenice a žst. Oldřichov u Duchcova. Bude položen traťový kabel TCEPKPFLEZE
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10XN0,8, dvě ochranné trubky HDPE 40/33mm pro dálkový optický kabel o kapacitě 72
vláken SM.
Tento PS řeší provizorní ochranu této kabelizace v návaznosti na kolejové řešení a stavební
úpravy v obvodu žst. Oldřichov u Duchcova. Nově budou položeny HDPE trubky a traťový
kabel v nové kabelové trase a jednotlivé prvky kabelizace budou naspojkovány na již
vybudované v prostoru vjezdových návěstidel ve směru na Řetenice. Dálkový kabel bude
částečně demontován a nově přefouknut do nové HDPE trubky. DOK bude nově ukončen
v nové sdělovací místnosti ve výpravní budově Oldřichov u Duchcova.
PS 10-02-01
ŽST Oldřichov u Duchcova, MK
V obvodu stavby (Žst. Oldřichov u Duchcova) se navrhuje nová místní kabelizace. Stávající
MK nelze vzhledem k přestavbě železničních stanic a zabezpečovacího zařízení využít.
Z důvodu stavebních postupů bude provedeno množství provizorních přeložek a ochran
stávajících kabelů, které jsou nutné z důvodu zachování provozu. Kabely budou provizorně
překládány i v těch případech, že budou novou kabelizací nahrazeny, či dokonce zrušeny,
pokud tyto kabely budou nutné pro zachování provozu.
Nové místní kabely budou ukončeny na zářezových svorkovnicích umístěných v kabelových
plastových skříních ve venkovních objektech a v rozvaděčových skříních v 19“ provedení
v nové sdělovací místnosti.
V rámci místní kabelizace budou položeny místní metalické kabely k venkovním telefonním
objektům u přejezdů a u všech vjezdových návěstidel.
Bude položena metalická kabelizace a HDPE trubka ve směru Duchcov N. N.
Bude provedeno metalické a optické připojení technologické skříně v nově budované zastávce
Jeníkov – Oldřichov.
V rámci MK bude realizováno optické připojení nově budovaného objektu TS+STS6kV,
objektu pro BTS GSM-R a stávajícího objektu správy tratí. Připojení bude provedeno
optickými kabely o kapacitě 12 vl.SM uložených v HDPE trubkách
Nově dojde k optickému připojení stávajícího objektu napájecí stanice. Připojení bude
provedeno optickým kabelem o kapacitě 24 vl.SM uloženém v HDPE trubkách. V prostoru
stavebních úprav kolejiště bude uložena též jedna trubka rezervní.
Dále bude realizováno připojení jednotlivých rozvaděčů EOV (REOV1, REOV1.1, REOV2,
REOV2.1). a OV (R-OV1–R-OV15). Do ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat
optické kabely s 6(12)-ti vlákny v single mode provedení. Optická kabelizace bude ukončena v
optických rozvaděčích umístěných v rozvaděčích EOV(OV) a v nové sdělovací místnosti v 19“
skříni.
Trasy místních kabelů budou v maximální míře využívat společné trasy s kabely pro
zabezpečovací zařízení a kabely DOK a TK.
PS 11-02-01
Oldřichov u Duchcova - Bílina, DOK a TK
V rámci této stavby a tohoto souboru budou položeny v celém úseku stavby mezi žst Bílina a
Oldřichov u Duchcova dvě ochranné trubky HDPE 40/33mm.
Do jedné z trubek bude zafouknut optický kabel DOK 72 vláken SM, který bude dle směrnice
SŽDC ukončen a vyváděn v jednotlivých stanicích a zastávkách:
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• žst. Bílina
• zast. Chotějovice
• zast. Želénky
• zast. Duchcov
• žst. Oldřichov u Duchcova
Připojení nově vybudované zastávky Jeníkov Oldřichov bude provedeno v rámci projektu
místní kabelizace.
V zast. Želénky dojde výpichem z DOK též k napojení objektu BTS GSM-R. Objekt je řešen
v rámci samostatné stavby.
V zast. Duchcov bude v rámci tohoto PS místním optickým kabelem provedeno propojení nově
vybudovaného objektu pro rozhlasové zařízení a stávajícího objektu zastávky.
V prostoru železniční stanice Bílina budou položeny z objektu ústředního stavědla další dvě
trubky HDPE 40/33mm a DOK 72 vláken SM, který bude napojen na stávající kabelizaci
v místě odbočení tratí ve směru na Světec.
V prostoru železniční stanice Oldřichov u Duchcova budou z nově vybudované sdělovací
místnosti pokládány další dvě HDPE trubky ve směrech na Osek, kde dojde k napojení
kabelové trasy na návaznou stavbu „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova –
Litvínov“. DOK řešený v rámci návazné stavby bude v žst. Oldřichov upravována v návaznosti
na kolejové řešení a stavební úpravy a po vybudování nové kabelové trasy bude přefouknut no
nové sdělovací místnosti v žst. Dále dojde v železniční stanice Oldřichov u Duchcova
k pokládce dvou HDPE trubek 40/33mm ve směru Teplice Lesní Brána. Tyto trubky budou
položeny do míst ukončení stavby a budou sloužit jako rezerva pro případné návazné stavby.
Pro připojení zařízení na trati (venkovní telefonní objekty VTO, objekty pro další
technologické systémy) se navrhuje vybudovat traťový kabel (dále jen „TK“) v provedení
TCEPKPFLEZE 10x4x0,8 Tento kabel bude vyváděn v jednotlivých stanicích celým profilem.
V železničních zastávkách, do technologických objektů a k VTO se navrhuje vyvádět pouze
příslušné okruhy pomocí dělících spojek a přípojných kabelů. Metalické ukončení bude
provedeno zářezovou technikou.
Obdobně jako pokládka HDPE trub budou v železničních stanicích Bílina a Oldřichov u
Duchcova položeny TK ve směru na Světec, Osek a Teplice Lesní Brána.
Kabelové propojení železničních stanic Řetenice a Oldřichov u Duchcova traťovým kabelem,
trubkami HDPE 40/33 a DOK bude provedeno v rámci samostatného „PS Řetenice - Oldřichov
u Duchcova, TK“, případně v rámci návazné stavby „Rekonstrukce žst Řetenice“
Trasy kabelů budou v maximální míře využívat společné trasy s kabely pro zabezpečovací
zařízení a kabely MK.
PS 11-02-02
Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy stávajících kabelů SŽDC s.o.
V prostoru stavby se nacházejí stávající sdělovací kabely ve správě SŽDC a ČD-T. Ve
stanicích se jedná o metalické kabely místní a v mezistaničních úsecích o klasické kabely
dálkové:
• Ústí
nad
Labem
Západ
–
Oldřichov
u
Duchcova
4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0
• Teplice Lesní Bána DK40 1XV1,3+10DM0,9
• Oldřichov u D. – Duchcov DKP 1XPI1,0 + 7DM0,9
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•

Oldřichov u Duchcova - Louka u Litvínova DCKQYPV 1XV1,3 + 9XPi1,0 +
20DM0,9 - OK3
• Oldřichov – Bílina DKAYPBA 1DM1,3+2XV1,3+4DM1,3+4XPi1,0+12DM0,9
• Úpořiny – Bílina 4XPi1,0+4XV1,3+6DM1,3+22DM0,9-OK3
V současné době se dochází v rámci samostatné stavby k zafukování nového DOK 72 vl. SM
SŽDC do stávající ochranné trubky ČD-T.
Před zahájením terénních úprav kolejiště je třeba provést přesné zaměření trasy kabelů a
provedení sond k zjištění hloubky a způsobu uložení kabelů. V místě křížení a souběhu DK a
OK s kolejemi, kde dojde k terénním úpravám a na mostních objektech bude provedena úprava
uložení DK a OK.
Ochrany stávajících metalických kabelů budou řešeny přeložkami stávajících kabelů do nové
trasy, zvětšením krytí stávajících kabelů, novými kabelovými vložkami v nových trasách,
uložením stávajících kabelů do chrániček, provizorním vyvěšováním na mostních objektech
nebo kombinací výše uvedeného. Ochrana kabelů bude prováděna postupně v předstihu před
realizací stavebních prací.
Kabely Teplice Lesní Bána, Oldřichov u D. – Duchcov budou v rámci MK v prostoru stavby
nahrazeny kabely novými a proto budou opuštěny a po převedení provozu na novou kabelizaci
dojde k demontáži kabelového ukončení.
Nově vybudovaný DOK SŽDC navrhujeme před zahájením stavebních prací provizorně
ochraňovat, převěšovat a po zprovoznění nové kabelizace v nové hlavní kabelové trase (řeší
samostatný PS 11-02-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, DOK a TK) a po převedení
stávajícího provozu kabel demontovat.
Navržené práce není možné provádět bez krátkodobé výluky na kabelech. Předpokládá se úzká
spolupráce se složkami udržujícími upravované kabely.
PS 11-02-03
Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy stávajících kabelů ČDTelematika a.s.
V prostoru stavby mezi stanicemi Bílina, Oldřichov u Duchcova a Řetenice se nacházejí dvě
ochranné trubky HDPE se stávajícím sdělovacím kabelem ČD-T. Jedná se o kabel 96 vl. SM
z kterého je v zast. Duchcov proveden výpich pro cizího operátora UPC. V úseku Řetenice Oldřichov u Duchcova jsou v trubkách uloženy dva kabely ČD-T 36 a 72vl. SM a kabel ČEZu,
který odbočuje od hlavní kabelové trasy v prostoru napájecí stanice Oldřichov. Dále je v celém
úseku v současnosti do trubek ČD-T přifukován kabel SŽDC.
Stávající OK ČD-T navrhujeme před zahájením stavebních prací provizorně ochraňovat,
převěšovat tak, aby nedošlo k jejich porušení.
V celém úseku mezi stanicemi Bílina a Oldřichov u Duchcova je navržena pokládka nových
HDPE trub pro ČD-T v nové hlavní kabelové trase společné s kabely SŽDC včetně zafouknutí
nového OK s upraveným výpichem pro cizího operátora UPC. Po zprovoznění nové kabelizace
a po převedení stávajícího provozu navrhujeme stávající kabelizaci v tomto úseku demontovat.
Nové trasy kabelů budou v maximální míře využívat společné trasy s kabely pro zabezpečovací
zařízení a kabely MK.
PS 11-02-11

Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosový systém
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Vzhledem k tomu, že výroba a zároveň podpora stávajícího přenosového systému SDH
provozovaného v síti SŽDC byla ukončena, navrhuje se v rámci této stavby vybudovat
přenosovou síť tvořenou datovými směrovači a přístupovými datovými přepínači ve všech
dotčených železničních stanicích a datovými přepínači v železničních zastávkách.
Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací
zařízení do technologické datové sítě (TDS). Stávající přenosový systém SDH bude i nadále
využit pro propojení TNS a vazby napáječů a pro zaokruhování technologické datové sítě.
Nový přenosový systém nám umožní:
• Propojení telefonních zapojovačů pro dálkové řízení trati;
• Vybudovat datovou přenosovou síť typu LAN pro technologická zařízení.
V rámci tohoto PS bude ve všech ŽST instalováno zařízení přenosových systémů do 19“ skříní,
budou vybudovány napájecí zdroje 48VDC, napájecí zdroje 24V a zálohované napájení
230VAC, včetně panelů pro jističe a zásuvky v nových 19“ skříních. Dodávka skříní je součástí
rovněž tohoto PS.
Pro přenos datových okruhů, telefonních okruhů, videosignálů a pro propojení TZ na řešené
trati navrhujeme přenosové zařízení pomocí směrovačů, a datových přepínačů. V každé
železniční stanici se navrhuje na datový přepínač L3 připojit:
• Zařízení EZS
• Vizuální informační systémy pro cestující
• Rozhlas Pro cestující
• EOV včetně osvětlení zastávek a stanic;
• Integrované telekomunikační zařízení v systému IP;
• Kamerové systémy;
• Místní rádiové sítě v IP provedení;
• Dálkovou diagnostiku technologických systémů DDTS ŽDC;
• Dispečerskou řídící techniku (DŘT).
Nově budovaný přenosový systém tvořený agregačními směrovači bude navazovat na linii
budovanou v rámci staveb „Rekonstrukce žst. Řetenice“ a „Rekonstrukce žst. Bohosudov.
Přenosový systém se navrhuje zaústit do přenosového systému v ŽST Ústí nad Labem a ŽST
Most, který byl vybudován v rámci stavby: „Kontrolně analytické centrum řízení dopravy
(KAC)“ a je tvořen agregačními routery ASR-902 a ASR-903.
Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na SŽDC dle směrnice č. 34 a musí být plně
kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže
uvedené parametry:
• podpora služby 802.1q;
• podpora služby 802.1x;
• vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele
pomocí serveru RADIUS nebo TACACS+;
• SNMPv3.
Datový přepínače L3 (směrovač) musí, oproti datovým přepínačům L2, navíc ještě min.
splňovat tyto požadavky:
• podpora služby multi-VRF-CE;
• musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow
min verze 5 nebo IPFIX;
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•
•
•
•
•

Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat
provoz pomocí ACL nebo FW;
Musí umět provádět redistribuci routovací informace staticky nebo pomocí
dynamických
routovacích protokolů s autorizací MD5;
po zabezpečeném navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit
lokálně samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd.

V rámci tohoto PS bude provedena demontáž stávajícího analogového nácestného zesilovače
přenosového systému VZ 12 v ŽST Oldřichov u Duchcova, který je v současné době udržován
jako obchozí přenosová cesta.
Vzhledem k tomu, že v žst. Oldřichov u Duchcova bude nová sdělovací místnost upravena
v prostorách stávajícího sálu RZZ, bude rekonstrukce prostor možná až po zprovoznění nové
stavědlové ústředny a dopravní kanceláře. To si vyžádá přechodné stavy a provizorní umístění
sdělovacích kabelů a zařízení ve stávající sdělovací místnosti a provizorní propojení se
stávající, případně novou dopravní kanceláří dle postupů výstavby.
PS 12-02-01
ŽST Bílina, MK
V rámci tohoto PS dojde k doplnění stávající místní kabelizace v žst. Bílina. Součástí projektů
zabezpečovacího zařízení je výstavby nových vjezdových návěstidel ze směru od Oldřichova u
Duchcova. PS místní kabelizace řeší umístění nových venkovních telefonních objektů u těchto
návěstidel a jejich kabelové připojení do stávajícího objektu ústředního stavědla Bílina.Nová
místní kabelizace bude ukončena na zářezových svorkovnicích umístěných v rozvaděčových
skříních v 19“ provedení ve stávající sdělovací místnosti.
Trasa místních kabelů bude v maximální míře využívat společné trasy s kabely pro
zabezpečovací zařízení a kabely DOK a TK.
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, AZS,..)
PS 10-02-31
ŽST Oldřichov u Duchcova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení
V rámci tohoto PS bude v ŽST Oldřichov u Duchcova vybudován nový telefonní zapojovač
v IP provedení včetně náhradního zapojovače a IP telefonu ve funkci ovládacího přístroje
zapojovače.
Varianta a technologie IP zapojovačů umožní snadnější síťovou implementaci jednotlivých
traťových telefonních zapojovačů a usnadňuje perspektivní přesun dispečerského centra do
alternativních lokalit při přechodu na bezobslužné řízení traťového provozu. Technologie IP
používá jednotný přenosový paketový formát pro datový a hlasový provoz, čímž se umožní
přehledný komplexní dohledový a konfigurační management celé spojovací sítě, zjednodušující
a zlevňující běžnou údržbu.
Do 19“ skříně (Rack 01-02) pro sdělovací zařízení se navrhuje osadit IP telefonní zapojovač –
převodníky IP/MB a IP-část a bránu FXO/FXS pro připojení stávajících analogových
telefonních přípojek. IP-telefon ve funkci ovládacího přístroje zapojovače bude umístěn na
stole výpravčího v nouzové dopravní kanceláři. Propojení ovládacího přístroje se zapojovačem
bude provedeno prostřednictvím strukturované kabeláže. Pro napájení ovládacího přístroje
zapojovače bude zřízen přívod ze zálohované sítě s využitím síťového adaptéru. Napájení
telefonního zapojovače i ovládacího přístroje je navrženo ze společného zdroje 48VDC
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(střídače 48VDC/230VAC), vybudovaného v rámci PS 11-02-11 Oldřichov u Duchcova Bílina, přenosový systém.
Do nového telefonního zapojovače se navrhuje zavést následující okruhy:
• VT – ze směru Řetenice
• VT – ze směru Teplice lesní brána
• VT - ze směru Bílina
• VT - ze směru Osek
• 2x VP – vjezd „1L“ „2L“ ze směru Řetenice
• 1x VP – vjezd „TL“ ze směru Teplice lesní brána
• 2x VP – vjezd „1S“ „2S“ ze směru Bílina
• 1x VP – vjezd „OS“ ze směru Osek
• JN – Vlečka
• JN – Přejezd v km 24,760
• JN – Přejezd v km 26,560
Řízení provozu na telefonním zapojovači je pomocí telekomunikačního serveru, který
komunikuje se zapojovačem pomocí SIP protokolu po IP síti a řídí spojování. Telekomunikační
server, který zajistí provoz IP telefonních zapojovačů v celém traťovém úseku bude vybudován
v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ v ATÚ Teplice v Čechách.
Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván na záznamové zařízení ReDat3, které
je umístěno v dopravní kanceláři v ŽST Teplice v Čechách (vybudováno v rámci staveb KAC).
Napájecí zdroje pro telefonní zapojovač i náhradní telefonní zapojovač budou součástí
provozního souboru PS 11-02-11 Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosový systém, kde je
souhrnně řešeno zálohované napájení všech sdělovacích zařízení.
Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže.
PS 10-02-61
ŽST Oldřichov u Duchcova, EZS
V rámci tohoto PS dojde k vybudování elektronické zabezpečovací signalizace EZS
v rekonstruované výpravní budově ŽST Oldřichov u Duchcova a nové budově rozvodny 6kV
Ústředna EZS bude umístěna ve výpravní budově v místnosti pro sdělovací zařízení. Přenos
informací z ústředny bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem
uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. 2/2008-ZSE.
Ústředna EZS bude připojena rozhraním Ethernet s dohledovým pracovištěm DŽDC (klientské
pracoviště DDTS) v ŽST Teplice a v budoucnu v CDP Praha. V dohledovém pracovišti bude
zajištěna trvalá, nepřetržitá 24 hodinová služba.
Veškeré ovládání a parametrizování systémů EZS bude provozními složkami SŽDC
realizováno přes úplné klienty systému DDTS (napojené na technologie cestou InS a InK).
Propojení ústředen EZS bude řešeno v rámci PS dálkové a místní optické kabelizace a
přenosového systému.
PS 12-02-31
ŽST Bílina, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení
Železniční stanice Bílina bude dotčena stavbou pouze částečně, na ústředním stavědle budou
ukončeny optické i metalické sdělovací kabely, umístěn přenosový systém MPLS… Na
ústředním stavědle se nepředpokládají stavební úpravy sdělovací místnosti nebo dopravní
kanceláře. Sdělovací zařízení bude umístěno ve stávajících prostorách a na stolech.
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V rámci tohoto PS bude na ÚS Bílina vybudován nový telefonní zapojovač v IP provedení
z důvodů zjednodušení ovládání rozhlasů v zastávkách ve směru na Oldřichov u Duchcova, kde
budou v rámci této stavby vybudovány IP rozhlasové ústředny. IP Telefonní zapojovač bude
vybaven dotykovým terminálem ve funkci ovládacího přístroje zapojovače pro výpravčího a IP
telefonem s rozšiřujícím panelem ve funkci ovládacího přístroje zapojovače pro operátora.
Varianta a technologie IP zapojovačů umožní snadnější síťovou implementaci jednotlivých
traťových telefonních zapojovačů a usnadňuje perspektivní přesun dispečerského centra do
alternativních lokalit při přechodu na bezobslužné řízení traťového provozu. Technologie IP
používá jednotný přenosový paketový formát pro datový a hlasový provoz, čímž se umožní
přehledný komplexní dohledový a konfigurační management celé spojovací sítě, zjednodušující
a zlevňující běžnou údržbu.
Do 19“ skříně pro optické rozvaděče a přenosové systémy se navrhuje osadit IP telefonní
zapojovač – převodníky IP/MB a IP-část. Dotykový terminál ve funkci ovládacího přístroje
zapojovače bude umístěn na stole výpravčího, IP-telefon ve funkci ovládacího pracoviště
zapojovače na stole operátora v dopravní kanceláři. Propojení ovládacího přístroje se
zapojovačem bude provedeno prostřednictvím strukturované kabeláže. Pro napájení IP
dotykového terminálu bude zřízen přívod ze zálohované sítě s využitím síťového adaptéru.
Napájení telefonního zapojovače i ovládacího přístroje je navrženo ze společného zdroje
48VDC (střídače 48VDC/230VAC), vybudovaného v rámci výstavby TNS a v rámci PS 11-0211 Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosový systém bude tento zdroj rozšířen.
Do nového telefonního zapojovače se navrhuje zavést nové (v nových kabelech) MB okruhy
VT a VP ve směru od Oldřichova a stávající MB okruhy ze všech ostatních směrů:
• VT - ze směru Oldřichov u Duchcova
• VT - za směru Světec
• VT – ze směru České Zlatníky
• 2x VP - vjezd „OL“ ze směru Oldřichov u Duchcova
• 2x VP – vjezd „UL“ ze směru Úpořiny
• 2x VP – vjezd „S“ ze směru Most
• 1x VP – vjezd „OS“
• JN – PSt.
• JN – Kolejiště
• JN – Peron
• JN – Místnost zab.zař.
• JN - ABlok České Zlatníky
Řízení provozu na telefonním zapojovači je pomocí telekomunikačního serveru, který
komunikuje se zapojovačem pomocí SIP protokolu po IP síti a řídí spojování. Telekomunikační
server, který zajistí provoz IP telefonních zapojovačů v celém traťovém úseku bude vybudován
v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ v ATÚ Teplice v Čechách. Provoz na zařízení
telefonního zapojovače bude nahráván na záznamové zařízení ReDat3, které je umístěno v
dopravní kanceláři v ŽST Teplice v Čechách (vybudováno v rámci staveb KAC).
Úprava a doplnění stávajících napájecích zdrojů pro telefonní zapojovač a náhradní zapojovač
bude součástí provozního souboru PS 11-02-11 Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosový
systém, kde je souhrnně řešeno zálohované napájení všech sdělovacích zařízení.
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D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)
PS 10-02-21
Zast. Jeníkov-Oldřichov, rozhlasové zařízení
Účelem tohoto projektu je vybudovat nové rozhlasové zařízení pro informovaní cestujících na
nové zastávce Jeníkov-Oldřichov a v ŽST Oldřichov u Duchova se navrhuje demontovat
veškeré rozhlasové zařízení bez náhrady.
Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nástupištích. Nová
rozhlasová ústředna se navrhuje v IP technologii, která bude umístěna do nové venkovní
klimatizované skříně 19" 30U v provedení antivandal a v ochranné ocelové kleci. Rozhlasové
reproduktory budou připevněny na stožárech osvětlení, nebo na zastřešení nástupišť. Rozvod
bude veden v samostatném žlabu na nástupištích, v samostatné trase, nebo ve společné trase
s kabely osvětlení.
Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého
hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače pro automatická hlášení. Pro živá
hlášení bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a
hlášení bude z ovládacího pracoviště telefonního zapojovače ŽST Teplice.
V ŽST Oldřichov u Duchova bude veškeré rozhlasové zařízení demontováno bez náhrady.
PS 10-02-22
Zast. Jeníkov-Oldřichov, informační zařízení
Účelem tohoto projektu je navrhnout v nově vybudované zastávce Jeníkov-Oldřichov nový
elektronický hlasový a vizuální systém (dále IS). Pomocí PC a jednotlivých prvků systému
s vazbou na rozhlasové zařízení v zastávce a zařízení pro informování cestujících v ostatních
stanicích dojde k automatickému a vizuálnímu informování cestujících. Tento systém bude
možné obsluhovat místně z dopravní kanceláře žst. Teplice a případně dálkově v budoucnu
z pracoviště úsekového dispečera.
Systém IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací o vlakových spojích
s aktuální situací v železniční stanici ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen
akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální poskytující informace prostřednictvím
digitálních informačních panelů a případně monitorů.
PS 10-02-51
Zast. Jeníkov-Oldřichov, kamerový systém
Tento PS řeší kamerový systém v těchto bodech:
• Zast. Jeníkov-Oldřichov
• Objekt TS a STS 6 kV
Účelem této části projektu je návrh na vybudování kamerového systému z důvodů vizuální
kontroly, ochrany majetku před poškozením či odcizením. Kamerový systém bude vybudován
na technologii IP s kompresí H.264 nebo vyšší. Pro komplexní řešení monitorování
požadovaného prostoru bylo navrženo potřebné množství IP kamer, které monitorují situaci na
nástupištích a před výpravními budovami.
Kamerový systém je navržen pomocí optických kabelů, které zajistí lepší kvalitu přenosu a
vyloučí rušivé vlivy. V prostoru zastývky bude použita metoda mikrotrubičkování pro
snadnější manipulaci s optickými kabely.
Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové kamerové uložiště v ŽST
Oldřichov u Duchcova (pro kamery ze zastávky) a nové kamerové uložiště v objektu STS 6kV
(pro kamery v tomto objektu) budované v rámci tohoto PS. Dohledové pracoviště pro kamery
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ze zastávky je umístěno v ŽST Teplice v Čechách. Bude doplněno (SW a licence) tak, aby bylo
možno dohlížet nově budované kamery v zastávce Jeníkov-Oldřichov. Nové kamery
v energetickém objektu TS a STS 6kV se navrhují dohlížet z ED SŽDC Ústí nad Labem.
PS 11-02-21

Zast. Duchcov, rozhlasové zařízení

PS 11-02-22

Zast. Želénky, rozhlasové zařízení

PS 11-02-23
Zast. Chotějovice, rozhlasové zařízení
Účelem těchto PS je vybudovat nové rozhlasové zařízení pro informovaní cestujících na
zastávkách Duchcov, Želénky a Chotějovice.
Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nástupištích. Nová
rozhlasová ústředna se navrhuje v IP technologii, která bude umístěna do nové venkovní
klimatizované skříně 19" 30U v provedení antivandal a v ochránné ocelové kleci. Rozhlasové
reproduktory budou připevněny na stožárech osvětlení, nebo na zastřešení nástupišť. Rozvod
bude veden v samostatném žlabu na nástupištích, v samostatné trase, nebo ve společné trase
s kabely osvětlení.
Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého
hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače pro automatická hlášení. Pro živá
hlášení bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a
hlášení bude z ovládacího pracoviště telefonního zapojovače ŽST Teplice.
D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GMS-R)
PS 10-02-41
ŽST Oldřichov u Duchcova, místní radiové sítě
V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje rekonstruovat stávající místní rádiovou síť
MRS v pásmu 150 MHz v ŽST Oldřichov u Duchc. na IP technologii, vzhledem k dálkovému
ovládání této ŽST.
V rámci tohoto provozního souboru bude dodán nový IP radioblok (s dvěma základnovými
radiostanicemi) do ŽST Oldřichov u Duchcova do VB, stávající ZR budou demontovány pro
další využití v jiné lokalitě. Anténní systém bude ponechán, nově budou dodány koaxiální
svody a přepěťová ochrana.
Lokální ovládání bude realizováno v nouzové dopravní kanceláři. Dálkové ovládání rádiové
sítě MRS bude řešeno pomocí terminálu s dotykovou obrazovkou ze ŽST Teplice v Čechách,
kde bude dodána funkcionalita MRS. Dodání dotykového terminálu je součástí stavby
„Rekonstrukce ŽST Řetenice“.
Řídící server MRS bude v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ umístěn v ŽST Teplice
v Čechách, tento server bude SW upraven pro řízení nové radiostanice. V ŽST Teplice v
Čechách bude také prováděn záznam hovorů na stávající záznamové zařízení ReDat 3, které
bude doplněno o potřebné licence a kartu nahrávání pro VoIP zařízení.
PS 10-02-42
ŽST Oldřichov u Duchcova, úprava radiové sítě TRS
V předmětném traťovém úseku je v současné době v provozu analogový traťový rádiový
systém TRS se základnovými radiostanicemi v ŽST Oldřichov u Duchcova a Bílina. Jedná se o
stuhu TRS kanálové skupiny č. 66.
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V ŽST Oldřichov u Duchcova bude ovládací blok ZL47 TRS včetně ovládací skříňky ZO47
přemístěn do nových prostor. Další podstatné úpravy na zařízení TRS se nepředpokládají.
Nahrávání rádiového systému TRS bude nadále probíhat na záznamové zařízení umístěné v
ŽST Oldřichov u Duchcova, na tamní záznamové zařízení.
V rámci přemístění komponent systému TRS nebude manipulováno s anténními prvky nebo
základnovými radiostanicemi. Velmi krátké výluky mohou nastat pouze v případě zapojování
přemísťovaného zařízení do provozu.
V ŽST Bílina proběhne výměna koaxiálního svodu k anténnímu systému.
Rádiový systém GSM-R ve stavbou řešené oblasti je projektován v samostatné technologické
stavbě.
D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
PS 10-02-81
ŽST Oldřichov u Duchcova, integrační koncentrátor
Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do
systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou
navrženy v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika
technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) a gestorského výkladu k
Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne
8.2.2016. Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími
a navazujícími stavbami.
Integrační koncentrátor (InK) DDTS ŽDC je již v současné době jak v ŽST Oldřichov u
Duchcova, tak ŽST Bílina. V rámci stavby bude SW upraven a využit pro integraci nových
technologických systémů (TLS) budovaných v rámci této stavby.
InK bude i nadále připojen na integrační server (InS) v ÚS Ústí n. Labem a InS v CDP Praha.
InS budou SW doplněny o nová data, která budou integrována v rámci této stavby.
Předpokládá se integrace následujících technologií do DDTS ŽDC (pokud to koncová zařízení
budou umožňovat) z řešeného traťového úseku:
• EOV
• Osvětlení
• Rozhlasové zařízení
• Kamerové systémy
• Aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS)
• Zdroje 48V DC pro sdělovací zařízení
• EZS (včetně parametrizace a integrace do KAC)
• Silnoproudá technologie v rozvodnách nn
• Dálkové odečty spotřeby elektrické energie
• Informační systém pro cestující
• Teplotní čidla a čidla vlhkosti ve vybraných technologických prostorech
• Klimatizace a vzduchotechnika
Do sítě Ethernet (technologická datová síť) a přes přenosový systém budou z jednotlivých
objektů zapojena jednotlivá zařízení, u kterých bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní
a přenosový protokol. Konfigurace systému je navržena jako aplikace klient/server.
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Sběr dat z jednotlivých technologií bude probíhat pomocí určených sériových rozhraní (RS
485, M-Bus…) a přes ethernetové rozhraní sítě Ethernet TCP/IP technologické datové sítě.
Data z TLS budou přes TDS směrována na příslušný integrační koncentrátor InK.
V ŽST Oldřichov u Duchcova a Bílina už je v současné době vybudována servisní zásuvka
TDS a LTDS pro potřeby OŘ Ústí n. Labem.
V rámci stavby bude SW upraven terminálový server TeS do ŽST Teplice v Čechách, který
bude sloužit pro řízení aplikace DDTS ŽDC v dotykovém terminálu výpravčího (tzv. „tenký
klient“). Aplikace v dotykovém terminálu bude nově instalována na následující pracoviště:
• ŽST Bílina – pracoviště výpravčích – 1x nový tenký klient v IPDT TZ;
Dále dojde k doplnění stávajících a instalaci nových klientských pracovišť DDTS ŽDC (tzv.
„tlustý klient“). Bude se jednat se o následující pracoviště:
• CDP Praha – pracoviště DŽDC – stávající klient – SW úprava;
• ED SŽDC Ústí n. Labem – stávající klient – SW úprava;
• SŽE Hradec Králové (včetně oblastní správy) – stávající klient – SW úprava;
• ŽST Teplice v Čechách – klient v rámci souvisejícíc stavby – SW úprava;
• HZS SŽDC Ústí n. Labem – klient v rámci souvisejícíc stavby – SW úprava;
• OŘ Ústí n. Labem – SEE – nový mobilní klient (notebook);
• OŘ Ústí n. Labem – SSZT – nový mobilní klient (notebook);
Dále bude započítána SW úprava min. dvou dalších mobilních klientských pracovišť OŘ Ústí
n. Labem, která byla/budou dodána v rámci jiných staveb.
Cílem realizace tohoto provozních souborů je:
• Konfigurace stávajících Integračních serverů InS (parametrizace, doplnění
datových struktur);
• Instalace a konfigurace Terminálového serveru TeS (parametrizace, doplnění
datových struktur);
• Konfigurace, parametrizace, doplnění vizualizace klientských pracovišť na CDP
Praha a ED SŽDC Ústí n. Labem;
• Parametrizace a konfigurace systému dálkové diagnostiky TS ŽDC na CDP Praha a
Ústí nad Labem s přenosy diagnostických informací z jednotlivých TLS respektive
InK v železniční stanici Řetenice po TDS s přenosovým protokolem dle ČSN EN
60870-5-104;
• Doplnění a parametrizace klientského pracoviště na SŽE Hradec Králové (oblastní
správy);
• Konfigurace SMS Gateway Praha;
Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS do provozu s verifikací přenášených dat.
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)
PS 10-06-01
ŽST Oldřichov u Duchcova, DŘT
Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky
v technologickém objektu STS 6kV (22kV) pro snímání informací o stavu technologického
zařízení rozvodny R6kV (22kV), rozvaděče RZS a pro snímání informaci DOÚO, rozvaděče
RVS, rozvaděče RH ze sousedního objektu TS 10/0,4kV. Hlavní telemetrické jednotky bude
přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci
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sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou
s řídící jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem.
V rámci tohoto PS bude doplněna stávající technologie DŘT v TNS Oldřichov o technologii
DOÚO a o úpravu návěsti pro elektrický provoz.
PS 11-06-01
ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT
V ED Ústí nad Labem dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena
parametrizace řídící jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenými stanicemi.
Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění
grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů,
zrušení stávající komunikační cesty atd.).
PS 12-06-01
ŽST Bílina, DŘT
Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky
v budově ústředního stavědla pro snímání informací o stavu technologického zařízení rozvodny
R6kV a zdroje ÚNZ pro napájení zabezpečovacího zařízení. Hlavní telemetrická jednotka bude
přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci
sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou
s řídící jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem.
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
PS 10-03-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, technologie
Nově navrhovaná technologie TS 10/0,4 kV, bude instalována do nového technologického
domku v žst. Oldřichov u Duchcova. V nové transformovně se navrhuje rozváděč 22 kV pro
vnitřní prostředí, v kovově krytém provedení s přepážkami, s izolací živých částí vzduchem.
Hlavní přípojnice 22 kV nebude podélně dělená. Přívodní pole bude vybaveno odpínačem.
Vývodní pole na transformátor 10/0,4 kV bude vybaven odpínačem s pojistkami. Tyto prvky
budou osazeny motorickými pohony 110 V DC pro možnost ústředního ovládání. Veškeré
přívody a vývody budou vybaveny vývodovými uzemňovací s ručními pohony pro ovládání.
Pro napájení nn odběrů je navržen transformátor o výkonu 400 kVA. Transformátor je
navržený olejový hermetizovaný v samostatné místnosti stanoviště transformátoru. Chlazení
transformátoru bude přirozeným prouděním vzduchu. Vyvedení výkonu transformátoru je do
přívodního pole skříňového rozvaděče ozn. RH-P1. Na vstupu od transformátoru je osazen
jistič s nadproudovou distribuční ochranou. Přívodní jistič je vybaven motorovým pohonem
(230 V-AC) pro možnost dálkového ovládání (přes povelová relé) z dispečinku. Za jističem
přívodu jsou osazeny PTP pro fakturační měření odběru TS 10/0,4 kV a PTP pro analyzátor
sítě, který umožňuje přenos U, I, P, Q pomocí rozhraní Ethernet přes DDTS na dispečink. Na
dveřích rozvaděčů bude namalováno provozní (slepé) schéma. Ruční ovládání rozvaděče RH
bude řešeno dotykovou obrazovkou. Na ní bude vyobrazeno zjednodušené přehledové schéma
a bude z ní možno ovládat základní přístroje. Způsob ovládání bude možné volit MÍSTNĚ –
DÁLKOVĚ. Na dotykové obrazovce bude možno zobrazit stav všech signálů a měřených
veličin v rozvodně nn. Přímé řízení všech ovládaných přístrojů a sběr všech dat v rozvodně nn
obstarává řídící automat PLC. Automat také komunikuje s DŘT, odesílá data a provádí příkazy.
V rozvaděči bude instalována ochrana proti přepětí třídy T1+T2. Vývody na jednotlivé
spotřebiče jsou jištěny jističi. Stavy vývodových jističů budou signalizovány do dálkové
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diagnostiky technologických systémů (DDTS). Veškeré vývody nebo skupiny vývodů nn z
transformovny 10/0,4kV SŽDC se doplní o měření, které bude provedeno v souladu s platnými
Technickými podmínkami připojení SŽE Hradec Králové, osazeny schválené typy elektroměrů
SŽE se zařízením na přenos naměřených dat.
Vlastní spotřeba:
Pro zajištění stejnosměrné a střídavé vlastní spotřeby (110 V-DC a 230 V-DC) se navrhují dvě
samostatně stojící skříně. V jedné skříni budou umístěny olověné akumulátory. Skříň bude
označená GB. Kapacita baterií bude odpovídat šesti-hodinovém provozu při napájení jen z
baterií. Ve druhé skříni bude modulární usměrňovač a střídač včetně by-passu a vývody 110 VDC a 230 V-DC. Skříň bude označená ATJ/ATN. Vývody jsou spodem do kabelového
prostoru. Umístění vlastní spotřeby bude společně s ostatní technologií transformační stanice.
Signalizace stavu od usměrňovače a střídače bude zavedena do systému dálkového dohledu.
Tyto signály jsou dále přes optopřevodníky zavedeny do DŘT optickou smyčkou.
Kapacitní údaje:
Rozvaděč 22 kV (R22) s izolací živých částí vzduchem, proud přípojnic 630 A, s mot. pohony,
2 pole, včetně systému kontroly a řízení ......................................................................................... 1
3-fázový hermetizovaný transformátor, převod 10/0,4 kV, výkon 400 kVA.................................. 1
Rozvaděč 0,4 kV, 50 Hz, 5 polí ....................................................................................................... 1
Rozvaděč kompenzace, 2 pole......................................................................................................... 1
Rozváděč ATJ/ATN (230 V AC/ 110 V DC), vč. usměrňovače a střídače s on-line by-pasem ..... 1
Akumulátorová baterie 110 V, na 6 hodin provozu, vč. skříně ....................................................... 1
D.3.6 Silnoproudá technologie stanic 6 kV
PS 10-03-02
ŽST Oldřichov u Duchcova, STS 6 kV, technologie
Tento PS řeší silnoproudou technologie STS 6 kV, 50Hz připravenou na zprovoznění lokální
distribuční soustavy železnice 22 kV (LDSž). V této stavbě bude technologie připravená tak,
aby bylo možné přechod uskutečnit s co nejmenšími investičními náklady. Bude použit
rozvaděč 22 kV se senzory místo klasických měničů. Pro uskutečnění přechodu na LDSž 22 kV
bude nutné vyměnit transformátor 6/0,4 kV za transformátor 22/0,4 kV a dekompenzační
tlumivku. Návrh STS vychází ze zpracované studie „Metodika zásad projektování a provozu
lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV“.
Nový rozvaděč 6 (22)kV bude řešen v modulárním provedení s vakuovými vypínači a izolací
živých částí vzduchem. Rozvaděč je určen pro montáž do vnitřního prostředí. Hlavní přípojnice
22 kV nebude podélně dělená. Přívodní pole P1a P2 budou vybaveny vypínači. Vývodní pole
na transformátor 6/0,4 kV, rezerva pro transformátor 22/0,4 kV a vývod pro dekompenzační
tlumivku bude vybaven odpínačem s pojistkami. Tyto prvky budou osazeny motorickými
pohony 110 V DC pro možnost ústředního ovládání. Veškeré přívody a vývody budou
vybaveny vývodovými uzemňovací s ručními pohony pro ovládání. Ovládání vypínačů bude
prováděno v režimech místně/dálkově. Místní ovládání bude realizované ze skříně rozvaděče.
SKŘ bude realizováno prostřednictvím terminálů s rozhraním HMI a pomocí protokolu IEC
61850 bude komunikovat s nadřazeným systémem DŘT.
Nový transformátor TZ1 6/0,4 kV bude olejový hermetizovaný se schválenými technickými
podmínkami pro napájení zabezpečovacího zařízení a instalaci zařízení na SŽDC o výkonu 63
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kVA v samostatném stanovišti transformátorů. Tlumivka pro dekompenzaci kapacitního
výkonu kabelu vn bude osazená taktéž v samostatném stanovišti.
Rozvaděč NN zajištěné sítě RZS 400 V AC je v provedení oceloplechovém, skříňovém
sestaven ze dvou polí. První pole bude přívodní s automatikou přepínání zdrojů, druhé pole
bude pole vývodů vybavených měřením pro potřeby SŽE. Rozvaděč RZS bude vybaven
přepínačem preference napájení s místní nebo ústřední volbou. Hlavní přívod je z
transformátoru TZ1 6/0,4 kV, záložní pak z rozvaděče RH 400 V AC (rozvodna nn 0,4 kV v
TS 10/0,4 kV).
Pole označené R-ZZ je pole vývodů pro (UNZ). Vývodní jističe pro napájení UNZ zdrojů pro
zabezpečovací zařízení musí být vybaven napěťovou vypínací cívkou pro možnost odepnutí
napájecího napětí v případě nebezpečí v prostoru technologie zabezpečovacího zařízení.
Kapacitní údaje:
Název .ks/kpl
Rozvaděč 6(22) kV s izolací živých částí vzduchem, proud přípojnic 630 A, s mot. pohony, 5
polí, včetně systému kontroly a řízení ............................................................................................. 1
3-fázový hermetizovaný transformátor, převod 6/0,4 kV, výkon 63 kVA...................................... 1
3-fázová dekompenzační přepínatelná tlumivka 6 kV .................................................................... 1
Rozvaděč RZS 0,4 kV, 50 Hz, 2 pole .............................................................................................. 1
Rozvaděč RZZ 0,4 kV, 50 Hz, 1 pole ............................................................................................. 1

E. Stavební objekty
E.1 Inženýrské objekty
E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 10-10-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek
SO 10-11-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
SO 10-10-01 a 10-11-01 řeší stavební úpravy železničního svršku a spodku v ŽST Oldřichov u
Duchcova. Rozsah stavebních úprav je mezi km 21,980 a 24,500. Rekonstruována budou obě
zhlaví, lokalita nové zastávky Jeníkov-Oldřichov a staniční kolej č. 1. Nové staniční koleje č. 2
a 4 budou vybudovány v prostoru stávajícího ostrovního nástupiště. Napojeny budou
ponechané staniční koleje, tratě ve směru na Teplice-Lesní bránu a Osek i vlečka do Duchcova
nákladového nádraží.
Rychlost v hlavních kolejích je navržena V=120 km/h a V130=V150=130 km/h, geometrie
výhledově (po doplnění zabezpečovacího zařízení) umožní též rychlost Vk=140 km/h.
Napojení odbočující tratě na Osek (Litvínov) je navrženo na rychlost 90 km/h a napojení
směrem na Teplice-Lesní bránu na rychlost 60–70 km/h (lze doplnit V130=80 km/h).
Předjízdné koleje č. 3 a 4 a spojky hlavních traťových kolejí jsou navrženy na rychlost 60
km/h, spojka výhybek č. 20-22 na 80 km/h. Zbývající dopravní koleje budou pojížděny
rychlostí 50 km/h, manipulační pak 40 km/h.
Staničení hlavní trati plynule naváže na dokončenou stavbu „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ a
bude pokračovat přes celou stanici. Staničení přípojných tratí a vleček bylo dopočteno ke
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krajním výhybkám, v případě trati z Oseka (Litvínova) odpovídá projektovému staničení
související stavby.
Manipulační kolej č. 4a v prodloužení předjízdné koleje č. 4 bude sloužit pro posun a jako
odvratná kolej. Při aktivaci osobní dopravy na trati směrem na Teplice-Lesní bránu a Děčín lze
u této koleje dobudovat nástupiště. Vlečka SŽDC Oldřichov u Duchcova – Duchcov bude
zapojena výhybkou do koleje č. 1 v oblasti kolejových spojek na bílinském zhlaví. Staniční
koleje č. 9–13 náležící k vlečce budou přečíslovány na 101–105 a jejich zapojení do celostátní
dráhy na řetenickém zhlaví bude sneseno. Ve stanici budou zrušeny stávající kolej č. 6, 7, 8, 8a
a 10, stávající koleje č. 9 (nově 101) a 10b (nově 10) se ukončí zemním zarážedlem. Zrušeno
bude též propojení z liché skupiny směrem na Teplice-Lesní bránu.
Všechny nové výhybky budou soustavy UIC 60 nebo S 49 2. generace na betonových pražcích,
v hlavních kolejích se žlabovými pražci. Kolejový rošt bude nový s betonovými pražci s
rozdělením „u“ a pružným bezpodkladnicovým upevněním, v hlavních kolejích č. 1 a 2 tvaru
60E2, v ostatních kolejích 49E1. Pro hlavní a předjízdné koleje budou použity pražce dl. 2,60
m, pro ostatní koleje 2,40 m. Užitý a regenerovaný materiál kolejového roštu převážně ze
zdrojů stavby (R 65 a 49E1 na pražcích SB6 s rozdělením „d“ a „c“) bude využit pro napojení
traťové koleje na Teplice-Lesní bránu, vlečky do Duchcova a pro manipulační koleje. V téměř
celém rozsahu úprav bude zřízena bezstyková kolej. Kolejové lože bude zřízeno z nového
štěrku.
Návrh konstrukce pražcového podloží je proveden dle platného předpisu SŽDC S4. Pro hlavní
koleje jsou požadované hodnoty únosnosti na zemní pláni 30 MPa a na pláni spodku 50 MPa,
pro ostatní koleje pak 20/40 MPa a 15/30 MPa. Na základě provedeného geotechnického
průzkumu pražcového podloží bude v hlavních, předjízdných a mimo stávající kolejiště
budovaných kolejí provedeno zlepšení jílovitého podloží směsným vápenocementovým
pojivem a s výjimkou manipulačních kolejí bude provedena konstrukční vrstva štěrkodrti v
tloušťce 20–35 cm. Pro zesílenou konstrukci pražcového podloží bude kromě štěrkodrti
využita i cementová stabilizace.
V ŽST Oldřichov u Duchcova existuje stávající systém trativodní systéme. Trativody pod
nerekonstruovanými kolejemi budou zachovány. Nově navržené koleje budou odvodněny
novým trativodním systémem, který se napojí do stávajících vodotečí a drážní kanalizace.
Podélné sklony trativodů budou převážně od 3 do 10 ‰, sklon hlavního sběrače od 3 do 5 ‰.
Na obou zhlavích bude systém odvodnění doplněn o otevřené příkopy zaústěné do místní
vodoteče. Svodné potrubí je dimenzováno i na zachycení srážkových vod z dopravních a
manipulačních kolejí, které nejsou nyní dotčeny rekonstrukcí.
Koruna zemního tělesa bude kolem km 24,1 rozšířena přísypem a svahy v blízkosti potoka
Bouřlivce opevněny nad jeho 100letou hladinu lomovým kamenem. Vegetační ochrana
zemních svahů bude zajištěna jejich ohumusováním a biodegradační rohoží s travním
semenem.
Součást SO železničního spodku je též kácení v nezbytném rozsahu.
SO 11-10-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční svršek
SO 11-11-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční spodek
SO 11-10-01 a 11-11-01 řeší stavební úpravy železničního svršku a spodku v traťovém úseku
mezi ŽST Oldřichov u Duchcova a ŽST Bílina. Náplní objektů je kompletní rekonstrukce
celého úseku ve stávající stopě až do km 33,558 (280 m před výhybky ŽST Bílina) a v koleji č.
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2 též rekonstrukce železničního svršku až k těmto výhybkám (pro odstranění krátkého úseku
svršku tvaru 49E1).
Rychlost v traťových kolejích je navržena V=110–140 km/h a V130=120–140 km/h s výjimkou
oblouku kolem km 31,0, kde dojde k lokálnímu poklesu na V=85 km/h a V130=90 km/h.
Výhledově lze po doplnění zabezpečovacího zařízení zavést též rychlostní profily V150 až do
145 km/h a Vk až do 160 km/h.
Staničení úseku se naváže na staničení z předchozího objektu a na konci úseku bude provedeno
přestaničení stávající trati po krajní výhybku ŽST Bílina.
Železniční svršek v obou kolejích bude tvaru 60E2 s pružným bezpodkladnicovým upevněním
na betonových pražcích dl. 2,60 m. V omezujícím oblouku kolem km 31,0 budou vloženy
kolejnice z materiálu R350HT. V témže úseku bude v koleji č. 1 v délce 594 m ponechán
stávající železniční svršek s pražci B91 z roku 2015, kolejnice 60E2 budou vyměněny za nové
z materiálu R350HT.
Návrh konstrukce pražcového podloží je proveden dle platného předpisu SŽDC S4. Pro hlavní
koleje jsou požadované hodnoty únosnosti na zemní pláni 30 MPa a na pláni spodku 50 MPa.
Na náspech bude podloží sanováno vrstvou štěrkodrti tl. 20 cm, v zářezech s jílovitým
podložím bude provedena 30cm vrstva štěrkodrti a zlepšení podloží směsným
vápenocementovým pojivem.
Odvodnění bude řešeno převážně zpevněnými příkopy, lokálně jsou navrženy prefabrikované
příkopové žlaby a nezpevněné příkopy. V zářezech budou zrušeny stávající nefunkční trativody
a příkopy v těchto úsecích budou zahloubeny. V délce tohoto SO se nacházejí 3 zastávky.
Odvodnění železničního spodku zde bude řešeno vnějšími trativody pod konstrukcí nástupišť a
vyústěním na terén.
Koruna náspů bude v případě potřeby rozšířena zemní přísypem nebo opěrnou zídkou
z prefabrikátů. Pata zářezů bude lokálně podchycena gabiony. Vegetační ochrana zemních
svahů bude zajištěna jejich ohumusováním a biodegradační rohoží s travním semenem.
Součást SO železničního spodku je též kácení v nezbytném rozsahu.
SO 11-15-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, vystrojení trati
V místech rekonstrukce železničního svršku a spodku je nutné provést osazení nové výstroje
trati a prostorové zajištění nově položených kolejí. Tento stavební objekt řeší výstroj trati
pevnými zařízeními: sklonovníky, železobetonové a plechové staničníky, rychlostníky,
předvěstníky, hraničníky, návěsti místo zastavení (konec nástupiště) a vlak se blíží k zastávce.
Prostorové zajištění koleje bude provedeno pomocí konzolových značek umístěných na základy
trakčních stožárů. V objektu je uvažováno rozmístění těchto prvků pro definitivní stav.
E.1.2 Nástupiště
SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště
V obvodu železniční stanice Oldřichov u Duchcova se nově zřídí zastávka Jeníkov – Oldřichov.
Ta bude tvořena 2 vnějšími nástupišti délky 120 m pro relaci Ústí nad Labem – Most/Litvínov
u kolejí č. 1 a 2 a jedním vnějším nástupištěm délky 64 m u kusé koleje č. 4a pro případ
obnovení osobní dopravy přes Teplice - Lesní bránu směrem na Děčín.
Začátek 1. nástupiště u k. č. 1 se nachází v km 23,625 a jeho konec je v km 23,746. Začátek 2.
nástupiště u k. č. 2 se nachází v km 23,657 a jeho konec je v km 23,776. 1. nástupiště se
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nachází na vnitřní straně oblouku R = 1160 m, 2. nástupiště se nachází na vnější straně oblouku
R = 1165 m. Pro nástupiště u koleje 4a je zřízena prostorová rezerva.
Konstrukce nástupišť je navržena typu SUDOP s nástupní hranou z konzolových desek KS
230, které jsou již z výroby opatřeny vodicí linií s funkcí varovného pásu, nástupištními
tvárnicemi TISCHER a úložnými bloky U95. Výška hrany nástupiště nad TK je 0,55 m. Výška
hrany nástupiště nad TK je 0,55 m. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je u nástupišť
1,680 m. Základní šířka nástupiště č. 1 a 2 činí 3,00 m. Nástupiště bude vybaveno vodícími
prvky pro nevidomé. Plocha za konzolovými deskami bude vydlážděna pomocí zámkové
dlažby.
Sklon nástupišť je 2 % směrem od koleje, u nástupišť č. 1 a 2 v délce výstupů z podchodu se
zřídí kompozitní odvodňovací žlábek vyústěný do odvodnění železničního spodku. Za
výstupem z podchodu u nástupiště č. 1 se zřídí zpevněný příkop z tvárnic TZZ4, který zajistí
odvod vody ze zastřešení výstupů z podchodu a přiléhající místní komunikace. Příkop bude
ukončen uliční vpustí na konci nástupiště, která bude vyústěna do drážního příkopu za
přístupovým chodníkem na nástupiště. Konec nástupiště u koleje č. 1 a 2 bude vybaven
zábradlím se svislou výplní výšky 1,1 m. Nástupiště budou ukončena monolitickými zídkami.
Přístup na nástupiště je řešen pomocí bezbariérových chodníků, které řeší SO 10-31-01.
SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště
V železniční stanici se zdemoluje stávající ostrovní nástupiště v km 22,761 – 23,000.
Konstrukce nástupiště bude ubourána v celé hloubce pevných podkladních vrstev a pochozí
vrstvy, včetně nástupní hrany a jejího založení. Demolice podchodů a zastřešení včetně základů
je součástí jiných SO. Do objektu spadá demolice zpevněné plochy před VB v rozsahu nutném
pro demolici podchodu a demolice přechodu přes koleje.
SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště
V zastávce Duchcov se zřídí 2 vnější nástupiště délky 120 m u kolejí č. 1 a 2.
Začátek nástupišť se nachází v km 26,395 a jejich konec v km 26,515. Obě nástupiště se
nachází ve směrové přímé. Koleje u nástupišť jsou bez převýšení.
Konstrukce nástupišť je navržena typu SUDOP s nástupní hranou z konzolových desek KS
230, které jsou již z výroby opatřeny vodicí linií s funkcí varovného pásu, nástupištními
tvárnicemi TISCHER a úložnými bloky U95. Výška hrany nástupiště nad TK je 0,55 m.
Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je u nástupišť 1,670 m. Základní šířka nástupiště č. 1 a
2 činí 3,00 m. Nástupiště bude vybaveno vodícími prvky pro nevidomé. Plocha za konzolovými
deskami bude vydlážděna pomocí zámkové dlažby. Sklon nástupišť je 2 % směrem od koleje, v
místě výstupů z podchodu a přístřešků se zřídí kompozitní odvodňovací žlábek vyústěný na
terén a dlažba se rozšíří až k výstupu z podchodu a pod přístřešek.
Přístup na nástupiště je řešen pomocí bezbariérových chodníků, které řeší SO 11-31-01.
V zastávce se zdemolují stávající vnější nástupiště v km 26,320 – 26,582 v celé jejich původní
šířce. Konstrukce stávajícího nástupiště bude ubourána v celé hloubce pevných podkladních
vrstev, a pochozí vrstvy včetně nástupní hrany a jejího založení. Demolice podchodů a
zastřešení včetně základů je součástí jiných SO.
Pro případné prodloužení nástupiště na 200 bude zřízena územní rezerva v délce 80 metrů.
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SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště
V zastávce Želénky se zřídí 2 vnější nástupiště délky 120 u kolejí č. 1 a 2.
Začátek nástupišť se nachází v km 28,555 a jejich konec v km 28,675. Obě nástupiště se
nachází ve směrové přímé. Koleje u nástupišť jsou bez převýšení.
Konstrukce nástupišť je navržena typu SUDOP s nástupní hranou z konzolových desek KS
230, které jsou již z výroby opatřeny vodicí linií s funkcí varovného pásu, nástupištními
tvárnicemi TISCHER a úložnými bloky U95. Výška hrany nástupiště nad TK je 0,55 m.
Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je u nástupišť 1,670 m. Základní šířka nástupiště č. 1 a
2 činí 3,00 m. Nástupiště bude vybaveno vodícími prvky pro nevidomé. Plocha za konzolovými
deskami bude vydlážděna pomocí zámkové dlažby. Sklon nástupišť je 2 % směrem od koleje.
Přístup na nástupiště je řešen pomocí bezbariérových chodníků, které řeší SO 11-31-02.
V zastávce se zdemolují stávající vnější nástupiště z konzolových desek a pevné hrany v km
28,482 – 28,648. Demolice stávajících přístřešků je náplní jiného SO.
SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště
V zastávce Chotějovice se zřídí 2 vnější nástupiště délky 120 u kolejí č. 1 a 2.
Začátek nástupišť se nachází v km 32,022 a jejich konec v km 32,142. Obě nástupiště se
nachází ve směrové přímé. Koleje u nástupišť jsou bez převýšení.
Konstrukce nástupišť je navržena typu SUDOP s nástupní hranou z konzolových desek KS
230, které jsou již z výroby opatřeny vodicí linií s funkcí varovného pásu, nástupištními
tvárnicemi TISCHER a úložnými bloky U95. Výška hrany nástupiště nad TK je 0,55 m.
Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je u nástupišť 1,670 m. Základní šířka nástupiště č. 1 a
2 činí 3,00 m. Nástupiště bude vybaveno vodícími prvky pro nevidomé. Plocha za konzolovými
deskami bude vydlážděna pomocí zámkové dlažby. Sklon nástupišť je 2 % směrem od koleje.
Přístup na nástupiště je řešen pomocí bezbariérových chodníků, které řeší SO 11-31-03.
V zastávce se zdemoluje stávající vnější nástupiště z konzolových desek a s pevnou hranou
včetně přilehlé zpevněné plochy, obojí v km 31,895 – 32,048. Demolice stávajících přístřešků
je náplní jiného SO.
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 22,899, zrušení podchodu pro cestující
Železniční most se nachází ve stanici Oldřichov u Duchcova a zajišťuje mimoúrovňový přístup
na nástupiště. Nosná konstrukce v podélném směru působí jako uzavřený železobetonový rám
světlé šířky 4,02 m a výšky 3,03 m (včetně 0,5 m podlahové konstrukce). Stěny a spodní deska
jsou tl. 300 mm, stropní deska 250 mm. V příčném směru je konstrukce vedena pod kolejemi v
délce cca 47 m. Na straně od výpravní budovy je jedno vstupní schodiště a na straně ostrovního
nástupiště jsou dvě schodiště. Podlaha podchodu je vybavena odvodňovacím žlábkem
zaústěným do šachty s trvalým čerpadlem spínaným plovákem.
Podchod bude zrušen. Při vstupu do stanice bude provedena vodotěsná uzavírací stěna (součást
SO 10-40-01). Horní deska, část stěn a schodišť mostu bude ubourána a volný prostor bude
vyplněn hutněným zásypem zeminou vhodnou do násypu. Před demolicí horní desky bude rám
zevnitř provizorně rozepřen. Malé prostory (výklenky, kde by hutnění bylo obtížné) budou
vyplněny betonem. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody bude nutné konstrukci
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odbourat nad její úrovní. Při nutnosti větší hloubky bourání (v místě drenáží) bude případně
HPV snížena čerpáním. Po provedení zásypu bude vrty proražena betonová konstrukce dna pro
zajištění homogenního chování podloží a odvodnění vnitřku bývalého podchodu.
SO 10-20-02 Železniční most v ev. km 22,923, zrušení zavazadlového tunelu
Nosná konstrukce v podélném směru působí jako uzavřený železobetonový rám světlosti 3,03 x
3,03 m. Konstrukce podlahy je tl. 0,5 m. Stěny a spodní deska jsou tloušťky 300 mm, stropní
deska 250 mm. V příčném směru je konstrukce vedena pod kolejemi v délce cca 47 m. Na
straně výpravní budovy se nachází vchod do výpravní budovy, na druhé straně je výtahová
šachta. Podlaha podchodu je vybavena odvodňovacím žlábkem zaústěným do šachty s trvalým
čerpadlem spínaným plovákem.
Zavazadlový tunel bude zrušen. Při vstupu do stanice bude provedena vodotěsná uzavírací
stěna (součást SO10-40-01). Horní deska a část stěn mostu bude ubourána a volný prostor bude
vyplněn hutněným zásypem zeminou vhodnou do násypu. Před demolicí horní desky bude rám
zevnitř provizorně rozepřen. Malé prostory (výklenky, kde by bylo hutnění obtížné) budou
vyplněny betonem. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody bude nutné konstrukci
odbourat nad její úrovní. Při nutnosti větší hloubky (v místě drenáží) bude případně HPV
snížena čerpáním. Po provedení zásypu bude vrty proražena betonová konstrukce dna pro
zajištění homogenního chování podloží a odvodnění vnitřku bývalého zavazadlového tunelu.
SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující
Jedná se o nový podchod pro cestující na zastávce Jeníkov-Oldřichov. Nosnou konstrukci
tubusu podchodu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá šířka mezi stěnami je 3,0 m.
Pro výstup na nástupiště jsou navrženy šikmé přístupové chodníky a schodiště. Nosnou
konstrukci uzavřených částí chodníků a schodišť tvoří monolitický železobetonový rám.
Nosnou konstrukci otevřených částí chodníků tvoří monolitický železobetonový polorám.
Světlá šířka mezi stěnami je vždy 2,0 m. Chodníky i schodiště jsou navrženy přímé. Zastřešené
jsou konstrukcí z monolitického železobetonu - šikmou pultovou střechou, skloněnou směrem
od koleje, s odkapem do vrstvy kačírku na zadní straně nástupiště. Zastřešení chodníku podél
koleje ve směru k Oldřichovu a zastřešení rampy podél koleje ve směru Bílina je protaženo o
5,0 m a slouží jako přístřešky pro cestující. Podchod je opatřen izolací proti tlakové vodě.
Odvodnění podlahy podchodu je zajištěno žlábkem svedeným do šachty, která je osazená
trvalým čerpadlem. Z něj se voda čerpá výtlačným potrubím do šachty mimo podchod, odkud
je gravitačně svedena do šachty kanalizace. Povrch podlahy tubusu podchodu je navržen z
litého asfaltu, na šikmých přístupových chodnících je asfaltobeton v kombinaci s betonovými
krajníky. Na chodnících a schodištích jsou osazena madla. Výstavba podchodu bude provedena
ve dvou stavebních postupech. Provoz na trati je po dobu výstavby podchodu zajištěn vždy po
liché resp. sudé skupině kolejí. Zřízení pažení mezi jednotlivými etapami se předpokládá
během úplné výluky kolejí.
SO 10-20-04 Železniční most v ev. km 23,963
Železniční most se nachází v extravilánu mezi obcemi Oldřichov a Jeníkov a převádí trať a
vlečku přes stálou vodoteč - Kanzendorfský potok. Je kolmý a skládá se z původní střední části
tvořené kamennými opěrami z řádkového zdiva a nosnou konstrukcí (vlevo kamennou klenbou
a vpravo betonovou deskou se zabetonovanými ocelovými nosníky). Z obou stran k němu byly
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přistavěny cca v roce 1970 krajní části tvořené betonovými opěrami a nosnou konstrukcí železobetonovými deskami uloženými jako rozpěráková konstrukce. Délka přemostění je 3,85
m, délka mostu je 10,55 m.
Levá část (nosná konstrukce pod vlečkou) zůstane bez zásahu. Bude pouze provedena nová
izolace. Klenba bude sanována. Stávající kamenná klenba bude hloubkově přespárována. Na
rubu bude odstraněna stávající izolace. Povrch rubu klenby bude opatřen vrstvou betonu
vyztuženého sítí z betonářské výztuže pro vytvoření kvalitního podkladu pro novou izolaci.
Stávající deska se zabetonovanými nosníky a železobetonové rozšíření pravé části pod rušenou
kolejí budou nahrazeny novou betonovou deskou. Deska bude propojena s ponechanými
opěrami trny z betonářské oceli vlepenými do předem vyvrtaných otvorů. Součástí nové nosné
konstrukce budou zavěšená rovnoběžná křídla. Stávající spodní stavba z řádkového kamenného
zdiva bude očištěna tryskáním líce tlakovou vodou a sanována hloubkovým spárováním zdiva s
lokálním přezděním. Zdivo bude dále sanováno výplňovou injektáží. Líc stávajících opěr a
křídel z betonu bude pouze očištěn tlakovou vodou. Vzhledem k úpravě vtokové části mostu,
bude část křídel dobetonována. Za rubem křídel bude vydlážděn žlábek s odvedením do patních
příkopů.
Práce budou probíhat po částech během všech stavebních postupů. Po výluce koleje č.1 a
vlečky bude kolej č.1 obnovena v původní poloze. Teprve po výluce koleje č.2 a realizaci pravé
strany mostu s novou polohou koleje č.2 bude kolej č.1 posunuta do nové polohy. Práce budou
probíhat v korytě trvalé vodoteče. Při realizaci bude nutné respektovat a dodržet požadavky
příslušných orgánů a organizací.
SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 25,911
Železniční most se nachází v extravilánu na širé trati. Jedná se o mimoúrovňové křížení
železničních tratí. Most překonává železniční trať Oldřichov u Duchcova - Duchcov. Nosnou
konstrukci mostu tvoří šikmá železobetonová deska tl. 660 m o kolmém rozpětí 6,90 m s
betonovými římsami s ocelovým úhelníkovým zábradlím a žlabem pro kabely. Opěry mostu
jsou železobetonové s betonovými šikmými křídly.
Stávající nosné konstrukce, opěry a křídla budou sanovány. Povrch bude očištěn tlakovou
vodou lokálně vyspraven. Stávající konzoly, římsy a horní část křídel budou ubourány. Na
desce mostovky bude šetrným způsobem odhalena krajní výztuž. Budou provedeny nové
monolitické železobetonové konzoly a římsy včetně dobetonování horní části křídel. Budou
zřízeny nové přechody do trati pomocí prefabrikovaných přechodových zídek. Na římsy bude
osazeno nové ocelové úhelníkové zábradlí se třemi madly. Sloupky jsou připevněny přes patní
desky chemickými kotvami vlepenými do předem vyvrtaných otvorů. Na stávající křídla
nebude zábradlí doplňováno.
Práce budou probíhat po částech během všech stavebních postupů. Prostor pod mostem bude
sloužit pro staveništní dopravu a bude pro ni provizorně upraven (zapanelování).
SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
Železniční most se nachází v extravilánu na širé trati a překonává stálou vodoteč - Klášterecký
potok. Jedná se o přesypanou železobetonovou klenbu na plošně založených opěrách z prostého
betonu, které jsou rozepřené železobetonovým základem tvořícím spodní příčel mostu.
Konstrukce opěr tak má polorámové působení. Most je půdorysně šikmý (88°), délka
přemostění 8,05 m. Délka mostu je 27 m a šířka 24,9 m.
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Nosná konstrukce mostu je přesypaná železobetonová klenba tl. 850 mm a světlosti 8,0 m, na
plošně založených opěrách z prostého betonu s tloušťkou dříku 2,5 – 2,1 m, které jsou
rozepřené železobetonovým základem tvořícím spodní příčel mostu. Konstrukce opěr tak má
polorámové působení. Dno koryta vodoteče je vydlážděno kamennou dlažbou do betonu. Rub
opěr není odvodněn dle projektové dokumentace žádnou drenáží.
Svahy zemního tělesa budou v rozsahu mostu zbaveny vegetace a upraveny tak aby
nedocházelo k přesypávání říms a byl vytvořen prostor pro odvodňovací žlab. Svahy násypu
budou po úpravě (seříznutí) ohumusovány (0,1 m), opatřeny dočasnou vegetační rohoží a
zatravněny. Stávající opěry, nosná konstrukce a římsy budou sanovány. Do opěr budou
provedeny vrty pro odvodnění rubu. Stávající vykloněná křídla budou sepnuta táhly. Kotvení
(sepnutí) křídel předpínacími tyčemi bude provedeno s elektroizolační úpravou. Stávající
zábradlí na koruně násypu bude odstraněno včetně patek. Na sanované římsy bude osazeno
nové ocelové úhelníkové zábradlí se třemi madly. Sloupky jsou připevněny přes patní desky
chemickými kotvami vlepenými do předem vyvrtaných otvorů. Prostor před křídly a svah za
římsou bude v šířce 1,0 m zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Dlažba bude lemována
betonovými obrubníky. Za římsami bude osazena betonová žlabovka vyspádovaná ke koncům
křídel.
Práce na zemním tělese budou probíhat vždy během výluky příslušné traťové koleje. Práce na
křídlech a konstrukci mostu není nutné vázat na jednotlivé výluky.
Přístup na staveniště je možný v ose vyloučené koleje a po staveništní komunikaci v patě
násypu od silnice II/ 254, Duchcov – Teplice a od mostu SO 11-20-01. Počítá se i
s provizorním přemostěním vodoteče vpravo trati. Přístup ke konstrukci mostu bude vyžadovat
vstup do koryta vodoteče. Pro přístup pod most a ke křídlům budou zřízeny provizorní pracovní
(vrtné) plošiny.
SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 26,286
Železniční most se nachází v extravilánu v blízkosti zastávky Duchcov. Most
překonává
silnici II/254 Duchcov - Teplice a přístupový chodník pro pěší mezi nástupišti směr Bílina a
Ústí nad Labem. Nosnou konstrukci mostu tvoří pod každou kolejí samostatná předpjatá
konstrukce z prefabrikovaných nosníků tvaru I spojených petlicovým stykem do komorového
průřezu, o rozpětí 17,8 m. Opěry mostu jsou železobetonové s betonovými šikmými křídly.
Most je půdorysně šikmý (64,5°), kolmé přemostění 12,6 m. Délka mostu je 29,7 m a šířka
10,2 m.
Stávající části mostu budou sanovány. Na stávající římsy budou nabetonovány nové. Bude
odstraněna stávající izolace včetně spádové vrstvy. Po sanaci horního povrchu nosníků a jejich
dobetonávek bude zřízena nová spádová vrstva a izolace s tvrdou ochranou. Mezi nosnými
konstrukcemi bude zřízena podélná odvodněná spára s kompozitním žlabem. Každá nosná
konstrukce bude zvednuta pro sanaci úložných prahů a zpřístupnění ložisek. Stávající ocelová
ložiska budou vyjmuta, repasována a znovu osazena. Budou zřízeny nové přechody s využitím
přechodových zídek. Na prefabrikované přechodové zídky budou provedeny monolitické římsy
a osazeno nové ocelové zábradlí. Na římsách jsou osazena ocelová úhelníková zábradlí.
Sloupky jsou připevněny chemickými kotvami vlepenými do předem vyvrtaných otvorů. Na
stávající křídla nebude zábradlí doplňováno.
Sanace mostu bude provedena po polovinách vždy při výluce příslušné traťové koleje. Prostor
pod mostem bude chráněn provizorním ochranným bedněním. Provoz na podcházející
komunikaci bude omezen na jeden pruh pro vozidla a prostor pro chodce. Počítá se také
s krátkodobým vyloučením provozu pod mostem, kdy bude doprava vedena po objízdné trase.
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SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 26,366, podchod pro cestující
Železniční most se nachází v extravilánu v zastávce Duchcov a slouží pro přístup cestujících na
nástupiště. Nosnou konstrukci tvoří uzavřený železobetonový rám s navazujícími
polorámovými konstrukcemi výstupních schodišť. Tloušťka stěn rámu je 250 mm. Most je
kolmý s délkou přemostění 3,95 m a o šířce 14,5 m.
Schodiště směr Oldřichov budou zrušena. Horní část bude ubourána po dilatační spáru u tubusu
podchodu. Na nejnižším místě před uzavírací stěnou budou provedeny dva vsakovací vrty 150
mm délky 3,5 m. Vrty budou vyplněny štěrkem 32/64. Vstupy na schodiště směr Oldřichov
budou uzavřeny železobetonovými stěnami tloušťky 250 mm a prostor vyplněn hutněným
zásypem ze zeminy vhodné do násypů. Ponechaná schodiště (směr Bílina) budou zvýšena. Na
základě úpravy výšky nivelety koleje a nástupištní hrany je nutné upravit výstupní schodiště –
přidáním 3 stupňů (celkový počet stupňů v horním rameni tak bude 15 místo 12). Jeden schod
stávající konstrukce bude ubourán, tím bude vytvořen ozub pro dobetonování monilitického
železobetonového bloku se 4 schody a bočními zídkami. Schodišťové stupně budou obloženy
žulovou dlažbou s protiskluzovým páskem v provedení shodném se stávající úpravou. Boční
zídky budou vybetonovány do úrovně stávajících (po zvýšení povrchu nástupiště cca 500 mm
nad jeho úrovní) a budou sloužit jako základ pro osazení nástupištních přístřešků (SO 11-4101), které budou zároveň tvořit zastřešení schodiště. Bezbariérový přístup na nástupiště je
zajištěn po přístupových chodnících po stranách nástupišť s podélným sklonem 8,33% a
spojených přes chodník pro pěší pod mostem ev. km 26,286. Schodiště budou vybaveny novým
zábradlím včetně spodního madla podle požadavků TSI. Zábradlí na zídce kolem schodiště je
součástí SO 11-41-01. Bude odstraněna stávající a zřízena nová plovoucí izolace včetně
příčných drenáží zaústěných do trativodů nového odvodnění železničního spodku. Vlasní
konstrukce podchodu nebude upravována. Provede se pouze výmalba, výměna poškozené
dlažby a antigfatiti nátěry.
Realizace bude provedena po polovinách vždy při výluce příslušné traťové koleje. Podchod
zůstane po celou dobu stavby průchozí pro cestující. Průchozí prostor bude chráněn
provizorním ochranným bedněním.
SO 11-20-05 Železniční most v ev. km 28,440
Předmětem stavebního objektu je komplexní přestavba stávajícího železničního mostu.
Stručný popis stávajícího stavu:
Stávající mostní objekt o třech polích převádí dvoukolejnou železniční trať přes silnici II/258.
Pod každou kolejí jsou samostatné nosné konstrukce tvořené gerberovým nosníkem se středním
polem s převislými konci z předpjaté komory rozpětí 20,0 m a krajními dvoutrámovými
železobetonovými poli rozpětí 10,4 m uloženými pomocí vrubového kloubu na ozub
konstrukce středního pole. Spodní stavba je masivní železobetonová sestávající z plošně
založených opěr a dvojic pilířů pod každou kolejí. Stavebně technický stav konstrukce je
špatný. Povrchové krycí vrstvy betonu NK jsou vlivem nefunkční izolace a masivního zatékání
zdegradované, odhalená výztuž je napadená korozí. Povrch opěr i pilířů rovněž vykazuje
rozsáhlé poruchy vlivem zatékání, atmosférických srážek a působení CHRL z přilehlé
komunikace.
Nově navrhované řešení:
Nová nosná konstrukce je trámová spojitá ocelobetonová tvořená dvěma hlavními nosníky a
horní žlb spřaženou deskou tvořící zároveň dno vany kolejového lože. Pod každou kolejí je
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samostatná nosná konstrukce, což vede k asymetrickému uspořádání příčného řezu a
excentrické poloze osy koleje vůči ose NK. Rozpětí konstrukcí je 16,250 + 20,250 + 16,750 m.
Rozpětí středního pole muselo být zvětšeno oproti stávajícímu stavu z důvodu nutnosti osazení
betonových svodidel v definitivním stavu v souladu s platnými silničními TP, rozpětí krajních
polí byla volena tak aby došlo k staticky výhodnému poměru krajních a středního pole a aby
zároveň byly omezeny kolize se stávající spodní stavbou při postupné výstavbě objektu.
Podjezdná výška na komunikaci pod mostem zůstává zachována a odpovídá požadavkům ČSN
736201 čl. 6.1.2.1a tj. 4,80 m + rezerva 0,15 m.
SO 11-20-06 Železniční most ve st. km 28,739, podchod pro cestující
Stávající podchod pro pěší v ev. km 28,712 tvořený ž.b. prefabrikáty světlosti 1,6 m
nevyhovuje svým prostorovým uspořádáním. Bude tedy nahrazen novou konstrukcí.
Nový podchod je navržen jako monolitický uzavřený rám světlosti 2,5 m a světlé výšky 2,6 m.
Tloušťka nosné železobetonové konstrukce činí 0,30 m, uprostřed rozpětí pak 0,36 m.
Rovnoběžná integrovaná křídla přechází v rovnoběžná křídla tvořená železobetonovými
úhlovými zdmi. Podchod je odvodněn gravitačně. Konstrukce je osazena ocelovým zábradlím.
SO 11-20-07 Železniční most v ev. km 29,212, zrušení
Šikmá železobetonová rámová přesypaná konstrukce o kolmé světlosti 7,0 m přes bývalou
důlní vlečku dolu Fučík – dnes pod mostem neveřejná cesta. Šířka mostu je 66 m.
Most bude zrušen. Ze dna bude odstraněna zemina, vstupy budou uzavřeny betonovými
stěnami a mostní otvor bude vyplněn lehkým betonem. Čela a křídla vlevo trati budou
ubourána 0,5 m pod novou úroveň upraveného terénu a zasypána tak, aby vznikly plynulé
svahy navazující na zemní těleso trati. Vpravo trati zůstanou konstrukce bez zásahu.
Vzhledem k výraznému přitížení se očekává sedání způsobené konsolidací podloží. Realizace
tohoto SO bude provedena co nejdříve po zahájení stavby. Chování zemního tělesa bude
sledováno.
SO 11-20-08 Železniční most v ev. km 31,446
Železniční most se nachází v extravilánu na širé trati a překonává silnici III/25319 mezi obcemi
Ledvice a Chotějovice. Nosnou konstrukci mostu tvoří pod každou kolejí dvojice předpjatých
železobetonových komorových nosníků KT o rozpětí 24,0 m. Opěry mostu jsou
železobetonové s betonovými rovnoběžnými křídly. Most je kolmý, délka přemostění je 23 m a
šířka 8,9 m.
Na nosných konstrukcích budou ubourány stávající římsy v úrovni horního povrchu KT
nosníků. Na křídlech budou ubourány římsy a horní část křídel do úrovně vyznačené ve
výkresové dokumentaci. Zároveň budou křídla zkrácena o cca 1,0 m. Stávající ŽB úložný práh
bude také odstraněn. Všechna rozhraní demolic budou provedena naříznutím diamantovou
pilou na hloubku 0,10 m. Bude odstraněno stávající odvodnění mostu, stávající ochrana
hydroizolace, hydroizolace a vrstva spádového betonu.
Každá nosná konstrukce bude zvednuta pro přestavbu úložných prahů a zpřístupnění ložisek.
Stávající ocelová ložiska budou vyjmuta, repasována a znovu osazena na elektroizolační vrstvu
plastmalty.
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Při spouštění konstrukce zpět na ložiska budou KT nosníky příčně posunuty tak, aby světlá
vzdálenost mezi horními přírubami prostředních dvou KT nosníků byla 90 mm. Osové
vzdálenosti mezi krajním a jemu přilehlým KT nosníkem zůstanou zachovány.
Na nosníky bude provedena nová spřažená roznášecí deska samostatně pod kolejí č. 1 a
samostatně pod kolejí č. 2. Obě desky jsou provedeny symetricky podle osy mostu. Celková
šířka jedné roznášecí desky je 4,91 m. Tloušťka desky je proměnná od 200 mm do 290 mm.
Deska má příčný sklon 2 % směrem k ose mostu, kde je navržena podélná odvodněná spára.
Deska bude spřažena s KT nosníky pomocí betonářské výztuže vlepené do vrtů. Podélná spára
bude odvodněna kompozitním žlabem.
Sanace mostu bude provedena po polovinách vždy při výluce příslušné traťové koleje. Prostor
pod mostem bude chráněn provizorním těžkým ochranným bedněním. Provoz na podcházející
komunikaci bude omezen na jeden pruh pro vozidla a prostor pro chodce. Není možné úplné
vyloučení provozu pod mostem, protože není objízdná trasa. Krátkodobé zastavení dopravy
např. při jeřábování bude řešeno operativním regulováním dopravy.
SO 11-20-09 Železniční most v ev. km 31,591
Železniční most se nachází v extravilánu na širé trati a překonává dvě hlavní koleje a výtažnou
kolej vlečky úpravny uhlí a elektrárny Ledvice. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová
desková konstrukce o dvou polích o rozpětí 8 + 12 m, staticky určitá, s vloženým kloubem v
kratším poli. Opěry mostu jsou železobetonové tížné se zavěšenými betonovými rovnoběžnými
křídly. Pilíř je tvořen železobetonovou kyvnou stěnou tloušťky 300 mm. Na opěře OP1 a pilíři
P2 je nosná konstrukce uložena prostřednictvím vrubových kloubů, na opěře OP3
prostřednictvím ocelových válcových ložisek. Délka přemostění je 19 m a šířka mostu je 8,85
m. Most je šikmý (70°).
Je navržena přestavba mostu. Stávající konstrukce bude pomocí těžkého jeřábu snesena, pilíř
odbourán a opěry částečně ubourány. Ponechané části opěr budou rozšířeny a doplněny o nové
úložné prahy a rovnoběžná křídla. Založení rozšíření opěr a křídel je hlubinné na vrtaných
železobetonových pilotách průměru 1,2 m. Pod každou kolejí bude zřízena samostatná nová
nosná konstrukce o rozpětí 22,26 m tvořená zabetonovanými ocelovými nosníky. Nová
mostovka bude izolována bezešvou izolací bez ochrany.
Přestavba mostu bude provedena po polovinách vždy při výluce příslušné traťové koleje.
Prostor pod mostem bude chráněn provizorním ochranným bedněním. Provoz na
podcházejících kolejích není možné vyloučit. Pro výstavbu bude používáno krátkodobé
převedení provozu na jednu kolej a především pravidelné středeční údržbové odstávky. Na
trakčním vedení pod mostem i nad mostem bude zřízeno neutrální pole. Prostor staveniště je
složitý s řadou sítí a omezení. Přestavba mostu leží na kritické cestě celé stavby a přípravě
podrobného postupu prací je nutné věnovat mimořádnou pozornost.
SO 11-20-10 Železniční most v ev. km 31,707, zrušení
Nosná konstrukce z předpjatých prefabrikovaných komorových nosníků KT o rozpětí 24,0 m
přes zrušené vlečky – dnes volný terén, a podzemní trasu vodovodu ve vlastnictví
Severočeských dolů a.s. Délka přemostění je 23 m, šířka mostu je 8,85 m. Most je kolmý, je v
širé trati.
Most bude zrušen a nahrazen zemním tělesem. Pro založení zemního tělesa je navržena výměna
podloží v tl. 2,0 m, s nahrazením vrstvy navážek únosnou zeminou vyztuženou geosyntetiky.
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Zároveň bude realizována přeložka vodovodu, zaslepení nefunční kanalizace a vyřešení dalších
sítí v prostoru stavby. Přeložka vodovodu je předmětem SO 11-71-01. Po přeložení vodovodu
bude provedena základní figura zemního tělesa násypu cca 3,0 m pod spodní líc nosné
konstrukce mostu z hutněné zeminy vhodné do násypů. Bude odstraněno zpevnění na zemních
kuželech a zřízeny svahové stupně pro propojení násypů. V hlavní výluce v délce 2 týdnů bude
sejmut kolejový rošt obou kolejí, odtěženo štěrkové lože a nosné konstrukce nadzdviženy a
vysunuty na pravou stranu, kde budou shozeny a odtaženy k demolici ve vyhrazeném prostoru.
Následovat bude ubourání závěrných zídek a křídel do úrovně horního líce úložných prahů a
dosypání zemního tělesa na úroveň zemní pláně. Dále bude následovat zřízení zemní pláně
železničního spodku, zřízení štěrkového lože a zpětná montáž kolejí, což vše je součástí
objektu žel. svršku a spodku. Svahy budou ohumusovány a osety. Během stavby bude probíhat
sledování sedání násypu a případná úprava GPK.
SO 11-20-11 Železniční most v ev. km 31,834
Železniční most se nachází v extravilánu na širé trati. Most o jednom poli překonává obslužnou
komunikaci do areálu elektrárny Ledvice a chodník pro pěší mezi nástupišti zastávky
Chotějovice. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová desková konstrukce v
rozpěrákovém uspořádání. Most je kolmý. Opěry mostu jsou železobetonové tížné s
betonovými rovnoběžnými křídly. Délka přemostění je 14 m, šířka mostu je 8,9 m.
Stávající nosné konstrukce, opěry a křídla budou sanovány. Povrch bude očištěn tlakovou
vodou a vyspraven. Stávající konzoly a římsy budou ubourány. Na desce mostovky bude
šetrným způsobem odhalena krajní výztuž. Budou provedeny nové monolitické železobetonové
konzoly a římsy. Stávající izolace bude odstraněna a provede se nová izolace s tvrdou
ochranou. Budou zřízeny nové přechody do trati pomocí prefabrikovaných přechodových
zídek. Na římsy bude osazeno nové ocelové úhelníkové zábradlí se třemi madly. Sloupky jsou
připevněny přes patní desky chemickými kotvami vlepenými do předem vyvrtaných otvorů.
Sanace mostu bude provedena po polovinách vždy při výluce příslušné traťové koleje. Prostor
pod mostem bude chráněn provizorním ochranným bedněním. Provoz na podcházející
komunikaci bude omezen na jeden pruh pro vozidla a prostor pro chodce. Není možné úplné
vyloučení provozu pod mostem, protože není objízdná trasa. Krátkodobé zastavení dopravy
např. při jeřábování bude řešeno operativním regulováním dopravy.
SO 11-20-12 Železniční most v ev. km 32,588
Dvoupolový šikmý železniční most se nachází v extravilánu na širé trati a překonává v delším
poli silnici III. třídy a v kratším jednu kolej železniční trati Bílina – Ústí nad Labem (TÚ 0661).
Nosnou konstrukci mostu tvoří trámová železobetonová šikmá konstrukce o dvou prostých
polích rozpětí 22,3 a 17,6 m. Opěry mostu jsou železobetonové tížné s betonovými
rovnoběžnými křídly. Pilíř mostu je železobetonová stěna s úložným prahem.
Bude provedena sanace spodní stavby a nosné konstrukce. Ložiska budou repasována. Stávající
izolace bude odstraněna a provede se nová izolace s tvrdou ochranou. Obnoví se odvodnění
(odvodňovače včetně svodů, rubové drenáže, vývařiště). Budou ubourány stávající římsy a
konzoly a do nosníků budou zakotveny nové železobetonové konzoly s novými římsami a
zábradlím. Budou vybudovány nové přechody do trati pomocí úhlových zídek. Na křídla bude
doplněno zábradlí. Za rubem bude provedeno zpevnění dlažbou z lomového kamene do betonu.
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Sanace mostu bude provedena po polovinách vždy při výluce příslušné traťové koleje. Prostor
pod mostem bude chráněn provizorním ochranným bedněním. Provoz na podcházející koleji
bude krátkodobě vylučován. Na trakčním vedení pod mostem bude zřízeno neutrální pole.
Provoz na podcházející silnici bude omezen na jeden pruh pro vozidla a prostor pro chodce.
Počítá se také s krátkodobým vyloučením provozu pod mostem, kdy bude doprava vedena po
objízdné trase..
SO 10-21-01 Propustek v ev. km 22,259
Stávající trubní propustek DN 1000 délky 27,6m bude nahrazen novým prefabrikovaným
patkovým trubním propustkem DN 1000 se šikmým čelem na vtoku. Stávající dvě šachty
budou nahrazeny jednou prefabrikovanou betonovou šachtou.
Do betonového propustku je zaústěno odvodnění přilehlé části stanice Oldřichov. Propustek
převádí vodoteč z pravé části kolejového tělesa. Zaústění je navrženo do kanalizační šachty.
Stávající konstrukce propustku, včetně čela bude vybourána. Délka nového propustku je
28,775m ve spádu 3,1%.
Výstavba propustku včetně zbourání stávajícího bude provedena ve dvou etapách s ohledem na
výluky.
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
Stávající trubní propustek světlosti 1m a délky 11m je navrženo nahradit novým trubním
propustkem, podle hydrotechnického výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1200mm. Vzhledem
k malé výšce nadnásypu byl zvolen obdélníkový profil 2000 x 1000 mm – betonové rámové
prefabrikáty.
Propustek převádí trvalou vodoteč z pravé strany tělesa trati na levou se zaústěním příkopů
zpevněných betonovými žlabovkami a s napojením na stávající koryto vodoteče.
Novou konstrukci propustku tvoří železobetonové rámy 2x1m. Stávající konstrukce propustku
včetně čel bude vybourána. Délka nového propustku je 13,75m ve spádu 1,9% s odlážděním
vtoku a výtoku a napojením na stávající koryto.
Výstavba propustku včetně zbourání stávajícího bude provedena najednou v oboukolejné
výluce v délce 14 dnů. Přístup na staveniště je vpravo po místní komunikaci.
SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25,430
Stávající trubní propustek světlosti 1m a délky 14m je navrženo nahradit novým trubním
propustkem, podle hydrotechnického výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1200mm. Trouby
jsou navrženy jako patkové, se šikmými čely, s odlážděním svahu násypu tělesa v šířce 1,0m.
Jedná se o trubní propustek, který převádí občasnou vodoteč z pravé strany – strouha mezi poli
a drážní příkopy na levou stranu drážního tělesa. Novou konstrukci propustku tvoří
železobetonové patkové trouby DN 1200 mm s šikmým ukončením. Stávající konstrukce
propustku včetně čel bude vybourána. Délka nového propustku je 15,94m ve spádu 1,0%
s napojením do stávající strouhy.
Výstavba propustku včetně zbourání stávajícího bude provedena najednou v oboukolejné
výluce v délce 14 dnů. Přístup na staveniště je po vyloučených kolejích z provozu nebo vlevo
po polní cestě přes vytvořenou rampu k objektu.
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SO 11-21-03 Propustek v ev. km 27,309
Stávající trubní propustek světlosti 1m a délky 12m je navrženo nahradit novým trubním
propustkem, podle hydrotechnického výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1000mm. Trouby
jsou navrženy železobetonové patkové.
Jedná se o trubní propustek, který převádí srážkovou vodu z levé strany tělesa trati na pravou se
zaústěním příkopů zpevněných betonovými žlabovkami.
Novou konstrukci propustku tvoří železobetonové patkové trouby DN 1000 mm. Stávající
konstrukce propustku, čela včetně kalníku a vývařiště bude vybourána. Na vtoku i výtoku
budou zřízena nová čela včetně nové vtokové a výtokové jímky. Délka nového propustku je
12,11m ve spádu 2,4% s vyústěním na terén vpravo trati s volným rozlivem.
Výstavba propustku včetně zbourání stávajícího bude provedena najednou v oboukolejné
výluce v délce 14 dnů, dobetonávka čel pak ve výluce jednotlivých kolejí. Přístup na staveniště
je po vyloučených kolejích z provozu nebo vlevo po lesní cestě přes vytvořenou rampu k
objektu.
SO 11-21-04 Propustek v ev. km 28,710, zrušení
Rámová prefabrikovaná přesypaná konstrukce o světlosti 2,0 m. Stávající propustek slouží pro
odvedení vody z jedné strany tělesa na druhou nekrytým příkopem a pro průchod cestujících k
přilehlé zastávce Želénky, po betonovém chodníku šířky 1,30 m se zábradlím. Podchozí výška
je min. 2,15 m. Délka propustku je 20,8 m.
Objekt bude zrušen. Křídla a konstrukce podchodu bude ubourána minimálně 0,5 m pod nový
upravený terén. Vstupy budou uzavřeny betonovou stěnou a mostní otvor bude vyplněn
popílkobetonem. Prostor před čely bude zasypán hutněným zásypem do úrovně okolního svahu
a zásyp bude ohumusován a zatravněn.
Zrušení objektu bude provedeno po zprovoznění nového podchodu u zastávky Želénky bez
vazby na provoz na trati.
SO 11-21-06 Propustek v ev. km 30,703
Železniční trubní propustek se nachází v širé trati mezi zastávkou Želénky a ŽST Bílina. Jedná
se o trubní propustek DN 800 mm, který má výtok vpravo trati opatřený betonovým svislým
čelem bez zábradlí a vývařištěm. Vtok propustku na levé straně je zanesen. Uspořádání vtoku
není vidět. Předpokládaná je šachta, do které ústily drážní příkopy. Archivní dokumentace
nebyla nalezena. Ve stávajícím stavu je propustek nefunkční.
Je navržena přestavba. Stávající propustek bude kompletně odstraněn a nahrazen novým
trubním propustkem DN 1000 délky 15,65 m. Na výtoku bude šikmé čelo s odlážděním a
vývařištěm. Na vtoku bude monolitická vtoková jímka světlosti 1,2 x 2,0 m zakrytá
kompozitními rošty. Podélný spád propustku bude 2 %. Okolí vtoku i výtoku bude zpevněno
kamennou dlažbou do betonu.
Realizace objektu bude provedena během úplné 14ti denní výluky. Po obnovení provozu na
koleji č.2 (vyloučená kolej č.1) bude dokončena vtoková šachta a zpevnění.
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SO 10-22-01 Silniční nadjezd v ev. km 22,228 (ochranné sítě)
Trojpolový nadjezd převádí silnici III. třídy přes koleje umístěné ve středním poli. Stávající
ochranné sítě proti dotyku, které jsou umístěny v celém středním poli, budou demontovány a
nahrazeny novými svislými ochranami proti dotyku. V krajním poli bude umístěno nové
zesilovací vedení TV, proto jsou navrženy ochranné sítě i nad ním. Vzhledem ke špatnému
stavu zábradlí je v rozsahu ochranných sítí navrženo zábradlí nové (taktéž i sanace římsy).
Ochranné sítě jsou navrženy dle ČSN EN 50122-1 ed.2.
SO 11-22-01 Silniční nadjezd v ev. km 25,050 (ochranné sítě)
Trojpolový nadjezd převádí silnici III. třídy přes koleje umístěné ve středním poli. Ochranné
sítě proti dotyku chybí, proto budou doplněny novými svislými ochranami proti dotyku.
Ochranné sítě jsou navrženy dle ČSN EN 50122-1 ed.2.
SO 10-26-01 Návěstní lávka v km 23,604
Z důvodu nevyhovující viditelnosti návěstidel Sc1a a Sc2a je nutné tato návěstidla umístit na
návěstní lávku. Ocelová příhradová návěstní lávka o rozpětí břevna 21,0 m je navržena přes tři
koleje a výhledové nástupiště. Základové patky jsou monolitické, založené v otevřených
výkopech, s pažením podél provozovaných kolejí štětovnicemi.
SO 10-26-02 Návěstní lávka v km 23,766
Z důvodu nevyhovující viditelnosti návěstidel L1a a L2a je nutné tato návěstidla umístit na
návěstní lávku. Ocelová příhradová návěstní lávka o rozpětí břevna 12,6 m je navržena přes
dvě koleje. Základové patky jsou monolitické, založené v otevřených výkopech, s pažením
podél provozovaných kolejí štětovnicemi.
SO 10-26-03 Návěstní lávka v km 24,317
Z důvodu nevyhovující viditelnosti návěstidel Sc1b a Sc2b je nutné tato návěstidla umístit na
návěstní lávku. Ocelová příhradová návěstní lávka o rozpětí břevna 11,88 m je navržena přes
dvě koleje. Základové patky jsou monolitické, založené v otevřených výkopech, s pažením
podél provozované koleje štětovnicemi.
SO 11-26-01 Návěstní krakorec v km 25,030
Z důvodu nevyhovující viditelnosti návěstidla L1b je nutné toto návěstidlo umístit na návěstní
krakorec. Ocelový návěstní krakorec o délce břevna 5,7 m je navržen přes jednu kolej.
Základová patka je monolitická, založená v otevřeném výkopu, s pažením podél provozované
koleje štětovnicemi.
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
SO 11-73-01 Úprava kabelizace TeliaSonera
V současné době je v obvodu stavby vedena telefonní, optická a datová kabelizace správce
Telia Carrier Czech Republic a.s. (dříve TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.).
Z důvodu stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ se
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navrhuje, v rámci SO 11-73-01 Úprava kabelizace TeliaSonera ochránit, nebo upravit sdělovací
rozvody.
V železniční trati (km 25,053) je vedena metalická kabelizace, která vede pod železniční tratí.
Sdělovací vedení TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. je v kolizi s výstavbou
železniční trati v km km 25,053.
Před zahájením stavebních prací se navrhuje stávající kabelizaci vytýčit. V případě nízkého
uložení metalické kabelizace, bude tato metalická kabelizace dostatečně odkopána a
zahloubena do dostatečné hloubky bez přerušení a ochráněna dělenými chráničkami, nebo
přeložena do nové trasy a naspojkována na stávající metalickou kabelizaci TeliaSonera
International Carrier Czech Republic a.s..
SO 11-73-02 Úprava kabelizace UPC
V současné době je v obvodu stavby vedena telefonní, optická a datová kabelizace správce
UPC Česká republika, s.r.o.. Z důvodu stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova - Bílina“ se navrhuje, v rámci SO 11-73-02 Úprava kabelizace UPC ochránit, nebo
upravit sdělovací rozvody.
Sdělovací kabelizace UPC v km 25,055
V železniční trati (km 25,055) je vedena optická kabelizace UPC Česká republika, s.r.o.
v HDPE trubkách, která vede pod železniční tratí.
Optická kabelizace UPC Česká republika, s.r.o. je v kolizi s výstavbou železniční trati.
Sdělovací kabelizace UPC v km 26,361
Podél ulice Teplická, podél silnice č. 254 optická kabelizace UPC Česká republika, s.r.o.
v HDPE trubkách, která vede pod mostem železniční trati (km 26,361).
Optická kabelizace UPC Česká republika, s.r.o. je v kolizi s výstavbou železniční trati,
respektive s mostem železniční trati, který bude upravován a s novou přístupovou cestou na
zastávku Duchcov.
Před zahájením stavebních prací se navrhuje stávající kabelizaci vytýčit. V případě odhalení
stávající kabelizace při úpravě mostu a s novou přístupovou cestou na zastávku Duchcov se
navrhuje stávající optickou kabelizaci UPC Česká republika, s.r.o. v HDPE trubkách v průběhu
prací na úpravě mostu a novou přístupovou cestou na zastávku Duchcov ochránit betonovými
deskami.
Při zasažení a nedostatečné ochraně uložení optické kabelizace, bude tato optická kabelizace
v HDPE trubkách dostatečně odkopána a zahloubena do dostatečné hloubky, nebo bude
provedena stranová přeložka bez přerušení a ochráněna dělenými chráničkami.
Pokud nebude možné provést toto zahloubení, nebo provedení stranové přeložky bez přerušení,
bude se muset optická kabelizace vyfouknout, přeložit HDPE trubky a znova zafouknuta
optická kabelizace do nové trasy HDPE trubek. Optická kabelizace by se zafoukla od optické
spojky k optické spojce.
Proti pojezdu těžkou mechanizací se navrhuje stávající kabelizaci chránit překrytím silničními
panely.
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SO 11-73-03 Úprava metalické kabelizace CETIN
V současné době je v obvodu stavby vedena telefonní, optická a datová kabelizace správce
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Z důvodu stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku
Oldřichov u Duchcova - Bílina“ se navrhuje, v rámci SO 11-73-03 Úprava metalické
kabelizace CETIN ochránit, nebo upravit sdělovací rozvody.
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 26,359
Podél ulice Teplická, podél silnice č. 254 je vedena metalická kabelizace, která vede pod
mostem železniční trati (km 26,359).
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 31,563
Podél ulice Ledvická, podél silnice je vedena metalická kabelizace, která vede pod mostem
železniční trati (km 31,563).
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 31,959
Podél silnici Chotějovice 130 u zastávky Chotějovice je vedena metalická kabelizace, která
vede pod mostem železniční trati (km 31,959).
Sdělovací vedení CETIN a.s. je v kolizi s výstavbou železniční trati, respektive s mostem
železniční trati, který bude upravován a s novou přístupovou cestou na zastávku Chotějovice.
Před zahájením stavebních prací se navrhuje stávající kabelizaci vytýčit. V případě odhalení
stávající kabelizace při úpravě mostu a s novou přístupovou cestou na zastávku Chotějovice se
navrhuje stávající metalickou kabelizaci ochránit dělenými chráničkami a betonovými deskami.
V případě zasažení metalické kabelizace s novými pilíři mostu, nebo s novou přístupovou
cestou na zastávku Chotějovice bude místní kabelizace přeložena do nové trasy a naspojkována
na stávající metalickou kabelizaci CETIN a.s..
SO 11-73-04 Úprava optické kabelizace CETIN
V současné době je v obvodu stavby vedena telefonní, optická a datová kabelizace správce
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Z důvodu stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku
Oldřichov u Duchcova - Bílina“ se navrhuje, v rámci SO 11-73-04 Úprava optické kabelizace
CETIN ochránit, nebo upravit sdělovací rozvody.
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 26,359
Podél ulice Teplická, podél silnice č. 254 optická kabelizace CETIN a.s. v HDPE trubkách,
která vede pod mostem železniční trati (km 26,359).
Optická kabelizace CETIN a.s. je v kolizi s výstavbou železniční trati, respektive s mostem
železniční trati, který bude upravován a s novou přístupovou cestou na zastávku Duchcov.
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 28,522
Podél silnice č. 258 vede optická kabelizace CETIN a.s. v HDPE trubkách, která vede pod
mostem železniční trati (km 28,522).
Optická kabelizace CETIN a.s. je v kolizi s výstavbou železniční trati, respektive s mostem
železniční trati, který bude upravován.
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 31,563
Podél ulice Ledvická, podél silnice je vedena optická kabelizace CETIN a.s. v HDPE trubkách,
která vede pod mostem železniční trati (km 31,563).
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Optická kabelizace CETIN a.s. je v kolizi s výstavbou železniční trati, respektive s mostem
železniční trati, který bude upravován.
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 31,966
Podél silnici Chotějovice 130 u zastávky Chotějovice je vedena optická kabelizace CETIN a.s.
v HDPE trubkách, která vede pod mostem železniční trati (km 31,966).
Optická kabelizace CETIN a.s. je v kolizi s výstavbou železniční trati, respektive s mostem
železniční trati, který bude upravován.
Sdělovací kabelizace CETIN a.s. v km 33,320
V železniční trati (km 33,320) je vedena optická kabelizace CETIN a.s. v HDPE trubkách,
která vede pod železniční tratí.
Optická kabelizace CETIN a.s. je v kolizi s výstavbou železniční trati.
Před zahájením stavebních prací se navrhuje stávající kabelizaci vytýčit. V případě odhalení
stávající kabelizace při výstavbě trati se navrhuje stávající optickou kabelizaci CETIN a.s.
v HDPE trubkách v průběhu prací na železničním svršku, spodku ochránit betonovými
deskami.
V případě nízkého uložení optické kabelizace, bude tato optická kabelizace v HDPE trubkách
dostatečně odkopána a zahloubena do dostatečné hloubky bez přerušení a ochráněna dělenými
chráničkami.
Pokud nebude možné provést toto zahloubení bez přerušení, bude se muset optická kabelizace
vyfouknout, přeložit HDPE trubky a znova zafouknuta optická kabelizace do nové trasy HDPE
trubek. Optická kabelizace by se zafoukla od optické spojky k optické spojce.
Proti pojezdu těžkou mechanizací se navrhuje stávající kabelizaci chránit překrytím silničními
panely.
Na optickém kabelu bude provedeno závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou
metodou na vlnových délkách 1310/1550nm. Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést
kalibraci a hermetizaci. Tato měření budou provedena před stavebními a následně po ukončení
stavebních prací.
SO 11-73-11 Úprava veřejného osvětlení u zast.Duchcov
V rámci SO bude provedena demontáž osvětlovacího tělesa nad zárubní zdí žel. mostu u zast.
Duchcov a jeho nahrazení 2 novými osvětlovacími stožáry instalovaných podél nového
veřejného chodníku. Osvětlovací stožáry budou napojeny kabelem z nejbližšího nedotčeného
stožáru VO spadajícího pod osvětlení obce.
E.1.6 Potrubní vedení
SO 10-70-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, úprava kanalizace v km 22,391
Střecha stávající budovy správy tratí je odvodněna pomocí svodů do kanalizace. Tato
kanalizační přípojka podchází koleje na nádraží a posléze je vyústěna na terén. Vzhledem
k tomu, že se během terénního průzkumu nepodařilo tuto přípojku nalézt, není známa ani její
hloubka uložení.
Vzhledem k tomu, že se v dané ŽST budou v rámci rekonstrukce budovat nové trativody a
nová kanalizace, je pravděpodobné, že by v rámci stavby mohlo dojít s touto stávající přípojkou
ke kolizi.
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Proto se stávající dešťová přípojka zruší a dojde k jejímu následnému zaústění do Š50 což je
startovací šachta svodného potrubí pro trativody.
Na samotné přeložce přípojky budou vybudovány dvě kontrolní plastové šachty DN 600.
Potrubí navrhujeme hladké plastové KG DN 150, SN 8 kN/m2. Napojení nové přípojky je
navrženo z nové plastové šachty. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože a se
štěrkopískovým obsypem.
Pro navrženou přeložku se nevylučuje ani použití jiného trubního materiálu, včetně uložení, dle
nabídky dodavatele za předpokladu souhlasu zadavatele a budoucího správce.
SO 11-70-01 Zast. Duchcov, zrušení přípojky vodovodu v km 26,445
Vodovodní přípojka je napojena na vodovod SŽDC. Přípojka pravděpodobně zásobovala dnes
již zrušené veřejné umyvadlo na nástupišti. Délka přípojky je 40m.
V prvním kroku proběhne zrušení přípojky na základě ukončení stávající smlouvy o odběru
vody mezi SŽDC a SČVK.V dalším kroku bude vodovodní přípojka fyzicky odpojena
pracovníky SČVK a bude odebráno stávající měřidlo.
K odpojení potrubí u přípojky dojde v místě její navrtávky na vodovodní řad. Potrubí přípojky
bude v délce cca 0,5 m od napojení na řad vyříznuto, navrtávací pas, včetně šoupátka budou
demontovány. Zaslepení přípojky bude provedeno speciálními pasy určenými k těmto účelům.
Tyto práce provede na základě objednávky zaměstnanec provozu rozvodu vody nebo jím
pověřená a odborně způsobilá firma.
Vzhledem k malé dimenzi vodovodní přípojky zůstane stávající odpojené potrubí v zemi.
SO 11-71-01 Úprava vodovodu v km 31,707
Objekt SO 11-71-01 řeší úpravu vodovodu PE DN 200 v km 31,707. Stávající vodovod
k elektrárně Ledvice kříží železniční trať v místě mostního objektu, který bude v rámci
modernizace trati zrušen. Místo stávajícího mostu bude v daném místě navržen násep.
Vzhledem k tomu, že nasypané těleso způsobí přitížení a sedání stávajícího terénu, ve kterém
vede vodovod, je potřeba tento vodovod ochránit a současně uložit do chráničky tak, aby
v budoucnu v případě havárie bylo možné úsek vodovodu pod tratí nahradit.
Přeložka vodovodu je řešena tak, aby nově navržená trasa křížila železniční trať v kolmém
směru. Přeložka se vybuduje během provozu stávajícího vodovodu, aby nedošlo k přerušení
dodávky vody.
Po vybudování náhradní trasy dojde k přepojení a zrušení stávajícího vodovodu.
Trasa je patrná ze situace.
Vzhledem k tomu, že vodovod bude po zasypání přitížen zemním náspem, bude přeložka
uložena do ocelové obetonované chráničky, uložené na betonové desce. Takto ochráněný
vodovod bude lépe vzorovat zátěži od zemního tlaku a případnému sedání podloží.
Předpokladem je řádné zhutnění zeminy během výstavby.
Materiál PE (polyetylen) i dimenze DN 200 zůstanou zachovány. Přeložka bude navržena pro
pracovní tlak PN 16. V případě vertikálního lomu na potrubí (dle stávajícího zaměření se
nepředpokládá), bude na přeložce osazen podzemní hydrant na odbočku (jako kalník), případně
automatický vzdušník pro odvzdušnění potrubí.
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Na obou stranách přeložky budou osazeny šoupata v zemní soupravě, pro budoucí možnost
uzavřít přívod vody.
Pro zjišťování polohy vodovodního potrubí v zemi je navržen izolovaný vodič CYKY 2 x 4
mm2, který se uloží na vrchol potrubí a přichytí samolepící páskou ve vzdálenosti cca 1,5m.
Na obsyp nad potrubím bude uložena bílá ochranná folie dle ČSN 73 6006.
Vlastníkem objektu budou Severočeské doly a.s..
SO 11-72-01 Úprava plynovodu v km 28,440
V rámci připravované stavby “Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova –
Bílina” bude rekonstruován železniční most v km 28,440 a nové mostní pilíře budou umístěny
v trase stávajícího STL plynovodu PE d 110. Z toho důvodu je nutné provést přeložku tohoto
plynovodu. Přeložka vzhledem k okolnímu terénu (silnice v hlubokém zářezu) je navržena do
vozovky silnice II/258, její délka je 33,40 m, Pod železničním mostem bude plynovod uložen
do ochranné trubky PE d 160.
E.1.8 Pozemní komunikace
SO 10-31-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, přístupové komunikace
SO řeší nové napojení nástupišť z SO 10-14-01 do úrovní stávajících komunikací pro pěší v
prostoru obce Jeníkov-Oldřichov. Jedná se o 3 chodníky šířky 2,0 m se zvýšeným obrubníkem
o 10 cm nad úroveň dlažby. Chodník u koleje č. 1 na konci nástupiště a u koleje č. 2 na začátku
nástupiště budou doplněny o trubkové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m, sloužící
ochranné zábradlí. Na konci chodníků bude zřízen kontrastní varovný pás, z důvodu, že
navazuje na vozovku. Délka těchto chodníků je 21, 15 a 26 m. Maximální příčný sklon
chodníku je 2,0 % z důvodu odvodnění. Maximální podélný sklon chodníku je 8,0%. Podél
chodníku k nástupišti č. 1 bude zřízen meliorační žlábek s výtokem na terén směrem k uliční
vpusti v příkopu za nástupištěm. Chodník u k nástupišti č. 2 bude spádován směrem k vozovce.
SO 11-31-01 Zast.Duchcov, přístupové komunikace na nástupiště
Objekt řeší napojení nástupišť z SO 11-14-01 do úrovní stávajících komunikací pro pěší v
prostoru před zastávkou Duchcov. Jedná se o chodníky šířky 2,0 m se zvýšeným obrubníkem o
10 cm po jedné straně nad úroveň dlažby na straně ke koleji doplněný trubkovým zábradlím se
svislou výplní výšky 1,1 m na straně vzdálenější od koleje, sloužící jako přirozená vodící linie
pro nevidomé. Délka chodníků je 190 a 65 m. Příčný sklon chodníku je 2,0 % z důvodu
odvodnění. Maximální podélný sklon chodníku je 8,0%. V rámci tohoto SO dojde k demolici
stávajících přístupových komunikací včetně stávajícího zábradlí a schodiště ve stávajícím km
24,600 v rozsahu nutném pro zřízení nových bezbariérových chodníků. Součástí tohoto SO je i
zřízení nového chodníku podél pozemní komunikace pod železničním mostem až ke
stávajícímu chodníku u VB.
SO 11-31-02 Zast.Želénky, přístupové komunikace na nástupiště
Tento SO řeší napojení nástupišť z SO 11-14-02 do úrovní stávajících komunikací pro pěší v
prostoru před zastávkou Želénky. Jedná se o chodníky šířky 2,0 m se zvýšeným obrubníkem o
10 cm po jedné straně nad úroveň dlažby. Délka chodníků je 95 a 69 m. Příčný sklon chodníku
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je 2,0 % z důvodu odvodnění. Maximální podélný sklon chodníku je 8,0%. V rámci tohoto SO
dojde k demolici stávajících přístupových komunikací na nástupiště Stávající chodník vpravo
od koleje č. 2 není v kolizi s polohou nového chodníku a bude ponechán na místě.
SO 11-31-03 Zast.Chotějovice, přístupové komunikace na nástupiště
Tento SO řeší napojení nástupišť z SO 11-14-03 do úrovní stávajících komunikací pro pěší v
prostoru před zastávkou Chotějovice. Jedná se o dva chodníky šířky 2,0 m a jeden chodník
šířky 1,60m se zvýšeným obrubníkem o 10 cm po jedné straně doplněné trubkovým zábradlím
se svislou výplní výšky 1,1 m. Délka chodníků je 97, 95 a 29 m. Příčný sklon chodníku je 2,0
% z důvodu odvodnění. Maximální podélný sklon chodníku je 8,0%. V rámci tohoto SO dojde
k demolici stávajících přístupových komunikací včetně stávajícího zábradlí v rozsahu
definovaným nově zřizovanými chodníky.
SO 11-31-04.1
Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava komunikací
Stavební objekt zajišťuje opravu stávajících silnic, které budou použity pro stavbu v lokalitě
stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“
Před zahájením stavby bude za účasti zadavatele, zhotovitele a správce komunikací provedena
pasportizace stávajícího stavu vozovek. Po ukončení stavby budou vozovky stavbou poškozené
uvedeny do původního stavu. Do objektu jsou zahrnuty i případné zpevnění vozovek před
zahájením stavební činnosti.
Byly vytipovány nejvhodnější dopravní trasy a proveden odborný odhad rozsahu poškozených
vozovek po ukončení realizace stavby.
SO 11-31-04.2
Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava silnice II/254 v km 26,286
Po dokončení stavebních prací na železničním mostu u žel. zastávky Duchcov (SO11-20-03) a
rekonstrukci chodníkové konstrukce propojující nástupiště (SO 113101), je v rámci objektu SO
11-31-04.2 navržena obnova stávajícího vodorovného značení silnice II/254 . Nástřikem bílé
barvy budou obnoveny dělící a vodící čáry v celkové délce cca 150m (před a za řešeným
mostem) . Nové vodorovné dopravní značení není navrženo. Objekt zůstane ve správě SUS
Ústeckého kraje.
SO 11-31-04.3
Oldřichov u Duchcova - Bílina, úprava silnice II/258 v km 28,440
Stavební práce na žel. mostu u zastávky Želénky vyvolají zásah do stávající vozovky a
chodníkové konstrukce pod mostem. Předmětem objektu je obnova vozovky silnice II/258 a
souběžného chodníku.
Niveleta je navržena tak, aby byl zajištěn průjezdný profil výšky 4,95m. Rozsah stavby je
vymezen napojením na stávající stav a zemními pracemi v rámci rekonstrukce mostní
konstrukce. Nově je navržena ochrana mostních pilířů pomocí stěn z bet. svodidel. Celková
délka stavební úpravy silnice II/258 a chodníku je cca 95m. Objekt zůstane ve správě SUS
Ústeckého kraje.
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SO 11-31-04.4
Oldřichov u Duchcova - Bílina, dopravní opatření
V rámci přestavby či rekonstrukce jednotlivých mostních dotčených objektů stavby „Oldřichov
u Duchcova – Bílina“ bude v lokalitách, kde trať kříží mimoúrovňově stávající silniční síť (7
lokalit, z toho 5x silniční podjezd, 2x silniční nadjezd), nutno provést po dobu jejich realizace
dopravně – inženýrská opatření na dotčené silniční síti. Tato opatření jsou předmětem
stavebního objektu „SO 11-31-04.4 Dopravní opatření“. Jedná se zejména o silnice III/235 16,
II/258, II/254, III/253 42 a III/253 40. Jednotlivá dopravní schémata jsou textově popsána a
graficky doložena v přílohách tohoto stavebního objektu. Schémata jsou zpracována v souladu
s „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
E.2.1 Pozemní objekty budov
SO 10-40-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, stavební úpravy výpravní budovy
Tento stavení objekt řeší úpravy železniční stanice Oldřichov u Duchcova
• návaznosti na zrušený podchod a zavazadlový tunel,
• Stavební úpravy části výpravní budovy pro umístění nové technologie,
V místě schodišťového výstupu z podchodu do výpravní budovy bude podchod v rámci SO 1020-01 zrušen a z těchto důvodů bude výstupní schodiště (2x) do VB též zrušeno a
zabetonováno.
Po vybourání dotčených konstrukci bude stávající schodišťový prostor vyplněn lehčeným
betonem a v místě 1.np VB bude doplněna podlahová konstrukce haly budovy
Realizace těchto úprav bude provedeno v předstihu před úpravou zavazadlového tunelu (SO
10-20-02).
V místě návaznosti zavazadlového tunelu na výpravní budovu bude v prostoru 1.pp v místě
dilatace budovy výpravní budovy a zavazadlového tunelu vybetonovaná železobetonová stěna
tl.300 (mm) Jako primární ochrana je navržen hydroizolační systém na vnější straně stěny (z
pohledu VB) proti tlakové vodě. Přístup pro kontrolu do stávajícího podzemního podlaží
(původní zavazadlový prostor) bude novým přístupem v místě původního zavazadlového
(nákladního) výtahu.
Navrhované stavební úpravy stávající výpravní budovy vycházejí z požadavku jednotlivých
technologických zařízení, která budou umístěna v této části budovy. Vstup technologie bude na
straně tratě a přes technologické šachty z monolitického betonu, které budou přístupné
ocelovým vstupem. Na tyto šachty navazují vnitřní podlahové kanálky, které jsou dispozičně
umístěny dle jednotlivých technologií. Vnitřní stávající dispozice bude upravena dle nového
využití. Venkovní vstup do dílny je navrženou vnější rampou a dvoukřídlovými dveřmi.
Z důvodu zazdění původních okenních otvoru budou dotčené fasády stavebně upraveny a
sjednoceny, fasádní nátěr v odstínu objektu „B“ (bílá).
Z důvodu nového využití místností jsou tyto místnosti bez přímého osvětlení, pouze místnosti
dílny, kanceláře a místnost dálkového ovládání bude prosvětlena přímým osvětlením, tj okny.
Okna jsou navržena hliníková s bezpečnostním sklem a kováním v bezpečnostní provedení,
stupeň BT3. Z důvodu transportu větších předmětu do místnosti dílny je tato místnost též
přístupná z venku dvoukřídlovými plnými dveřmi v bezpečnostním provedení, stupeň BT3.
Veškeré vnější výplně a kovové konstrukce budou v odstínu DB510.
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Konstrukce technologických kanálku je navržena monolitická s hydroizolačním stěrkovým
systémem proti zemní vlhkosti.
Vnější přístup do dílny je navržen betonovou rampou konstrukčně vyztuženou a s
protiskluznou povrchovou stěrkou v odstínu světle šedá se vsypem . Rampa bude vybavena
jednoduchým ocelovým oboustranným zábradlím.
Z důvodu vnitřní tepelné zátěže budou místnost zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení
a místnosti baterií chlazeny.
SO 10-40-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, budova rozvodny 6 kV
V rámci tohoto SO se jedná o technologický objekt pro rozvodnu 6kV, stanoviště
transformátorů a místnost vlastní spotřeby. Jedná se o železobetonové buňky umístěné vedle
sebe, určené k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba se
provádí z vnitřku stanice.
Typ:

sestava buněk typ UF 3042 se sedlovou střechou

Délka:

17,58 m

Šířka:

4,38 m

Zastavěná plocha:

77,0 m2

Obestavěný prostor: 427,4m3
Technologické buňky budou osazeny na železobetonovou základovou desku tl. 150 mm
vybetonovanou na štěrkodrť tl. 250 mm s odpovídající mírou hutnění s hodnotou indexu
relativní ulehlosti Ip=0,85, dle platné normy ČSN 721006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin.
Stavební část je tvořena betonovými buňkami ze železobetonu C35/45 pro prostředí XF4.
Jednotlivé buňky jsou vyskládány z typových rozměrů (UF 3042) příčně tak, aby po propojení
tvořily požadované prostory. Stěny a podlaha mají tloušťku 12 cm. Výztuž je svařena a spojena
do uzemňovacího bodu. Střecha je provedena jako sedlová. Střechu budou tvořit dřevěné
sbíjené vazníky z fošen 40/120 mm se spoji s prolisovanými trny (např. typ GANG NAIL) a
montážním zavětrováním kříži (prkna 32/120 mm) v podélné ose objektu. Střešní plášť bude
tvořen deskami OSB III P+D tl. 25 mm, podkladním asfaltovým pásem (R13) a krytinou
z asfaltových šindelů. Voda z okapové hrany bude skapávat na okapový chodníček okolo
objektu. Fasáda tvořena zateplením ETICS (čedičová vlna s povrchem tenkovrstvé lehce
strukturované omítky s vodoodpudivým silikonovým fasádním nátěrem. Mezipodlaha uvnitř
stanice slouží pro instalaci elektrické výzbroje a pro pohyb obsluhujícího personálu.
Kabelový prostor je umístěn pod podlahou. Kabelový prostor je propojen prostupy pro průchod
kabelů. Rozměry a umístění bude určeno s projektantem technologie a s vybraným
dodavatelem typových buněk a jejich konstrukčních možností. Mezi buňkami a v obvodových
stěnách jsou osazeny kabelové průchodky s vodotěsným víkem s bajonetovým napojením,
kotvami a expanzní těsnícím systémem pro zabetonování, nebo pevné izolované průchodky pro
zabetonování s průběžnou izolací a závitem pro připojení na obou stranách. Dle PBŘ budou
průchody mezi požárními úseky zatěsněny ucpávkami s požární odolností.
V kobkách pro trafa jsou osazeny žárově zinkované trafokolejnice s navařenými profily pro
ohraničení pojezdu.
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SO 11-40-01 Zast.Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy
Stavební objekt SO 11-40-01 řeší přístup do výpravní budovy pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace pomocí rampy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup do
výpravní budovy se skládá z těchto částí:
• Realizace rampy včetně zábradlí a madel,
• vybavení stávajícího dveřní vstupního křídla do vnitřních prostor výpravní budovy
vodorovným madlem,
Nová rampa bude dispozičně umístěna u hlavního vstupu do výpravní budovy v místě
stávajícího již nefunkčního „květináče“ a se zásahem do přilehlé části vstupního venkovního
schodiště.
Z důvodu nových návrhových konstrukcí bude v celém rozsahu vybourána konstrukce
„květináče“ a jeho základů.
Bezbariérová rampa zabezpečující vstup do výpravní budovy je navržena a bude realizována
(detaily) dle metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Dispozičně je rampa navržena jako dvouramenná s rovnou mezipodestou s nástupní částí ze
zpevněného terénu a s výstupem na úrovni stávají vstupní podesty výpravní budovy. Celkový
výškový rozdíl činí 765 (mm). Pochozí plocha, stěrka se vsypem se součinitelem smykového
tření min. 0,562.
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 11-41-01 Zast.Duchcov, zastřešení nástupišť
Stávající nevyhovující a předimenzované zastřešení nástupišť bude zdemolováno včetně
konstrukce zakrytí výstupů z podchodů. Výstupy z podchodů budou zredukovány ze 2 na
každém nástupišti na 1 pro každé nástupiště (stavebně řeší SO 11-20-04).
V rámci tohoto objektu je řešeno nové zastřešení dvou rekonstruovaných nástupišť.
Zastřešení výstupů z podchodů bude rámové konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů
s krytinou z trapézového plechu opláštěné ze tří stran hustě perforovaným (děrovaným)
plechem (v PD je navržen s otvory průměru 8 mm). Plech bude pozinkovaný lakovaný,
připevnění a přesahy ve spojích dle výrobce. Ocelová konstrukce zastřešení bude uložena
na stávající a nové betonové zídky podchodu a na betonové pasy a patky. Zastřešení výstupů
z podchodů budou zároveň plnit funkci nástupištních přístřešků. Dodavatel zpracuje dílenskou
dokumentaci, která bude odsouhlasena investorem.
Konstrukce přístřešků bude dimenzována minimálně na použití v II. sněhové oblasti dle přílohy
ČSN EN 1991-1-3 Z2006 a III. větrové oblasti dle přílohy ČSN EN 1991-1-4 Z2008
Zastřešení je tvořeno trapézovým plechem, pozinkovaným, poplastovaným.
Odvedení dešťových vod bude zajištěno přesahem střechy a odkapáváním dešťové vody na
terén. Pro odvod vody z nástupiště jsou v zadním základu osazeny trubky DN 150 mm tak, aby
umožňovaly odtok dešťových vod z nástupiště. Podél základů na vnější straně bude okapový
chodník z betonové dlažby 500/500/50 mm do pískového podsypu tl. 60 mm.
Ocelové sloupky budou osazeny na betonové zídky podchodu a železobetonové základové pasy
a patky z betonu C 30/37 XC3. Před provedením základu bude rostlý terén resp. navážka
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v základové spáře konstrukčně přehutněn(a). Betonový pas a patky budou betonovány do
výkopu na určenou základovou spáru a boky budou šalovány.
Pokud by v základové spáře byla odhalena nebezpečně namrzavá zemina, bude tato vyměněna
nenamrzavým hutněným materiálem, s odpovídající mírou hutnění pro uvažovaný
štěrkopískový zásyp tl. min. 200 mm s hodnotou indexu relativní ulehlosti Ip=0,85, dle platné
normy ČSN 721006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin.
Návrh založení pak bude během provádění po odhalení základové spáry, korigován dle
skutečnosti, za účasti přizvaného geologa.
Povrch a boky základů budou chráněny voděodpudivými nátěry 2xNp + 2xNa.
Součástí přístřešku jsou následující konstrukce a prvky:
- svítidla
- lavice s dělenými sedáky s područkami a opěrkou zad.
- uzamykatelný rám pro umístění jízdních informací.
Veškeré nosné ocelové konstrukce budou opatřeny práškovou barvou v barvě tmavě modrá.
Krycí a hustě perforovaný plech bude v barvě šedá. Barevnost bude vybrána ze vzorníku a
odsouhlasena uživatelem.
SO 11-41-02 Zast.Želénky, nástupištní přístřešky
Střešní konstrukce stávajících přístřešků pro cestující je tvořena žb panely vkládanými do
ocelových nosníků, střešní plášť tvoří asfaltová lepenka. V podstřeší jsou viditelné známky po
zatékání. Střecha postrádá klempířské prvky, jako jsou lemování okrajů střechy, žlaby a svody.
Střešní plášť je v havarijním stavu. Konstrukční systém přístřešku není zcela jasný, jedná se
pravděpodobně o vyzdívanou konstrukci se železobetonovými překlady. Zadní stěna přístřešku
(přístřešek ve směru na Bílinu) je degradována vodorovnou a příčnou trhlinou způsobenou
zřejmě sednutím základové konstrukce způsobené nedostatečným zhutněním v podzákladí a
umístěním přímo nad svahem.
V rámci tohoto objektu je řešeno zastřešení dvou rekonstruovaných nástupišť. Nosná
konstrukce přístřešků bude tvořena prefabrikovanými železobetonovými dílci. Řešení
přístřešků bude typizované ve tvaru „U“, za použití systémových panelů a spojovacích prvků.
Spojování panelů a osazení na prefabrikované základové konstrukce bude provedeno pomocí
kotev do předem připravených kapes v ŽB prefabrikátech. Veškeré prvky budou opatřeny
pohledovou povrchovou úpravou již z výroby, bez nutnosti dodatečných úprav. Beton použitý
na výrobu ŽB prefabrikátů bude třídy C 35/45 XF4.
Konstrukce přístřešků bude dimenzována minimálně na použití v II. sněhové oblasti dle přílohy
ČSN EN 1991-1-3 Z2006 a III. větrové oblasti dle přílohy ČSN EN 1991-1-4 Z2008
Zastřešení je tvořeno prefabrikovaným dílcem z vodostavebního betonu s integrovanými
rozvody a otvory pro umístění svítidel. Horní a zadní stěna panelu bude ošetřena
voděodpudivými nátěry 2xNp + 2xNa.
Odvedení dešťových vod bude zajištěno přesahem střešní krytiny, ze které voda volně
odkapává na terén. Aby se voda nedržela v čekacím prostoru, budou v zadní stěně provedeny
odvodňovací otvory. Osazení přístřešku bude tak, aby spodní hrany otvorů pro odvodnění byly
v úrovni plochy nástupiště.
Prefabrikované panely budou osazeny na betonový základový pas z betonu C 30/37 XC3.
Betonový pas bude betonován do výkopu na určenou základovou spáru a boky budou šalovány.
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Do základu bude před betonáží vložena plastová chránička pro vedení elektroinstalace do místa
vedení chráničky v ŽB panelu. Povrch a boky betonového základu budou chráněny
voděodpudivými nátěry 2xNp + 2xNa. Dtto. bude aplikováno i na podzemní části svislých
prefabrikovaných panelů, tj. pod úrovní nástupiště. Základový pas bude vybetonován min. 200
mm pod úrovní nástupiště tak, aby odtokové otvory umožňovaly odtok dešťové vody
z nástupiště.
Podél základů na vnější straně bude okapový chodník z betonové dlažby 500/500/50 mm do
pískového podsypu tl. 60 mm.
Součástí přístřešku jsou následující konstrukce a prvky:
- svítidla v provedení antivandal, rozvody a otvory pro umístění svítidel budou integrovány
v prefabrikovaných panelech. V prefabrikovaných dílcích bude pro protažení kabelu osazena
chránička
- lavice s dělenými sedáky s područkami a opěrkou zad
- uzamykatelný rám pro umístění jízdních informací
Odpadkový koš a opěrný pult budou osazeny v rámci nástupiště (SO 11-14-02).
Veškeré prefabrikované dílce musí být z pohledového betonu, určeny k použití bez
dodatečného barvení, nebo krycích vrstev. Boční a zadní stěny budou opatřeny vlysy
s hlubokým drsným dezénem tzv. antivandal. Barevnost a textura těchto prvků bude dána
přirozeným vzhledem betonu již z výroby v odstínech betonově světle šedé barvy, drsné vlysy
v odstínu tmavě šedé.
SO 11-41-03 Zast.Chotějovice, nástupištní přístřešky
Střešní konstrukce tvořena žb žebříkovými panely vkládanými do ocelových nosníků, střešní
plášť tvoří asfaltová lepenka. V podstřeší jsou viditelné známky po zatékání. Střecha postrádá
klempířské prvky jako jsou lemování okrajů střechy, žlaby a svody. Střešní plášť je nutno
vyměnit.
Konstrukční systém přístřešku není zcela jasný, jedná se pravděpodobně o vyzdívanou
konstrukci se železobetonovými překlady. Konstrukce nevykazuje statické poruchy.
V rámci tohoto objektu je řešeno zastřešení dvou rekonstruovaných nástupišť. Nosná
konstrukce přístřešků bude tvořena prefabrikovanými železobetonovými dílci. Řešení
přístřešků bude typizované ve tvaru „T“, za použití systémových základových, stěnových a
střešních panelů a spojovacích prvků. Pro zastřešení ve směru na Bílinu je navrženo 2xT, pro
zastřešení ve směru na Oldřichov u Duchcova je navrženo 3xT. Spojování panelů a osazení na
typovou základovou konstrukci bude provedeno pomocí kotev do předem připravených kapes
v ŽB prefabrikátech. Veškeré prvky budou opatřeny pohledovou povrchovou úpravou již
z výroby, bez nutnosti dodatečných úprav. Beton použitý na výrobu ŽB prefabrikátů bude třídy
C 35/45 XF4.
Konstrukce přístřešků bude dimenzována minimálně na použití v II. sněhové oblasti dle přílohy
ČSN EN 1991-1-3 Z2006 a III. větrové oblasti dle přílohy ČSN EN 1991-1-4 Z2008.
Zastřešení je tvořeno prefabrikovaným dílcem z vodostavebního betonu s integrovanými
rozvody a otvory pro umístění svítidel v provedení antivandal. Horní a zadní stěna panelu bude
ošetřena voděodpudivými nátěry 2xNp + 2xNa.
Odvedení dešťových vod bude zajištěno přesahem střešní krytiny, ze které voda volně
odkapává na terén. Aby se voda nedržela v čekacím prostoru, budou v zadní stěně provedeny
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odvodňovací otvory. Osazení přístřešku bude tak, aby spodní hrany otvorů pro odvodnění byly
v úrovni plochy nástupiště.
Prefabrikované panely budou osazeny na typový betonový deskový základ z betonu C 35/45
XF4, Tato deska bude vyztužena při obou površích. Základová deska bude uložena na
podkladním betonu tl. 100 mm. Podkladní betonová mazanina, bude provedena na zhutněném
loži.
Do desky bude před betonáží vložena plastová chránička pro vedení elektroinstalace do místa
vedení chráničky v ŽB panelu. Povrch a boky základové desky budou chráněny
voděodpudivými nátěry 2xNp + 2xNa. Dtto. bude aplikováno i na podzemní části svislých
prefabrikovaných panelů, tj. pod úrovní nástupiště. Základová deska bude osazena min. 200
mm pod úrovní nástupiště tak, aby odtokové otvory umožňovaly odtok dešťové vody
z nástupiště.
Součástí přístřešku jsou následující konstrukce a prvky:
- svítidla v provedení antivandal, rozvody a otvory pro umístění svítidel budou integrovány
v prefabrikovaných panelech. V prefabrikovaných dílcích bude pro protažení kabelu osazena
chránička
- lavice s dělenými sedáky s područkami a opěrkou zad
- uzamykatelný rám pro umístění jízdních informací
Veškeré prefabrikované dílce musí být z pohledového betonu, určeny k použití bez
dodatečného barvení, nebo krycích vrstev. Boční a zadní stěny budou opatřeny vlysy
s hlubokým drsným dezénem tzv. antivandal. Barevnost a textura těchto prvků bude dána
přirozeným vzhledem betonu již z výroby v odstínech betonově světle šedé barvy, drsné vlysy
v odstínu tmavě šedé.
E.2.4 Orientační systém
SO 10-43-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, orientační systém
SO 11-43-01 Zast.Duchcov, orientační systém
SO 11-43-02 Zast.Želénky, orientační systém
SO 11-43-03 Zast.Chotějovice, orientační systém
Stavební objekty řeší poskytování vizuálních informací pro orientaci cestujících na nástupištích
železničních zastávek a na přístupech k nim. Orientační sytém je vypracován v souladu se
směrnicí SŽDC č. 118, vydanou v září 2017, resp. „Grafickým manuálem jednotného
orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“.
Bude zahrnovat tabule s názvem žel. zastávek, označení jednotlivých nástupišť, směry jízdy,
směry východu a označení přístupu k nástupištím v podchodu pro cestující. V rámci
orientačního systému budou, podle §16 novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., na nástupištích
vyznačeny sektory.
Tabule a piktogramy OS systému budou pouze osvětlené. Jejich osvětlení bude zajištěno
osvětlením kolejiště, nástupišť nebo podchodu.
Na madla u přístupových chodníků budou osazeny hmatové štítky.
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E.2.5 Demolice
SO 11-45-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, demolice
V rámci tohoto SO je řešena demolice stávajících nástupištních přístřešků v zastávkách
Želénky a Chotějovice.
Stávající přístřešky v zast.Želénky leží na nástupištích u kol.č.1 a č.2 v km 28,584 – 28,597 a
km 28,654 – 28,666 (stávající staničení). Rozměry stávajících přístřešků jsou 12,4 x 4,86 m.
Střešní konstrukce je tvořena žb panely vkládanými do ocelových nosníků, střešní plášť tvoří
asfaltová lepenka. Konstrukční systém přístřešku není zcela jasný, jedná se pravděpodobně o
vyzdívanou konstrukci se železobetonovými překlady
Stávající přístřešky v zast.Chotějovice leží na nástupištích u kol.č.1 a č.2 v km 31,966 – 31,974
a km 31,965 – 31,977 (stávající staničení). Rozměry stávajících přístřešků jsou identické jako
v zast.Želénky 12,4 x 4,86 m.
Střešní konstrukce je tvořena žb panely vkládanými do ocelových nosníků, střešní plášť tvoří
asfaltová lepenka. Konstrukční systém přístřešku není zcela jasný, jedná se pravděpodobně o
vyzdívanou konstrukci se železobetonovými překlady
Přístřešky jsou ve velmi špatném technickém stavu. Kompletní sanace přístřešků se jeví jako
značně pracná a finančně i časově nákladná = neekonomická. Proto jsou v obou zastávkách
navrženy nové přístřešky pro požadovaný počet cestujících a pro stávající přístřešky je
navržena jejich demolice.
E.2.14 Vnější vybavení budov
SO 11-54-01 Úprava oplocení v km 31,707
Objekt řeší rozebrání stávajícího oplocení nezbytné pro výstavbu a pro zrušení mostu a zřízení
nového oplocení.
Jako náhrada za část zdemolovaného plotu je navrženo oplocení celomontované z pleteného
drátěného pozinkovaného čtyřhranného pletiva připevněného k ocelovým trubkovým sloupkům
kruhového průřezu, které jsou zabetonovány do základových patek. Toto nové oplocení
polohově i materiálově navazuje na stávající oplocení takovým způsobem, že dochází
k ohraničení a uzavření přilehlého pozemku. Délka nově navrženého oplocení je celkem cca
53,3 m. V rámci stavby oplocení bude provedena nová ocelová brána šířky 6m
E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení
Stávající stav :
Celý úsek je již elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. Provedení však odpovídá
tehdy platným normám a předpisům, takže jsou ve velké míře použita rozpětí 70 až 75m, což
současná sestava vůbec neumožňuje. Také stav základů je nejistý a vyžadoval by úpravy včetně
protikorozní ochrany stávajících stožárů.
Navržený stav :
Úpravy TV jsou v projektové dokumentaci navrženy tak, aby TV splňovalo parametry podle
ČSN 34 1530 ed. 2, ČSN EN 50 119 ed. 2, ČSN EN 50 122-1 ed. 2 pro provozní rychlost do
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160 km/hod. Při návrhu byly respektovány související stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS,
TNS Oldřichov“ a "Elektrizace a revitalizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov".
Stavební část:
Podpěry TV jsou kompletně navrženy nové. Přední hrany stožárů od rekonstruovaných kolejí
jsou na trati minimálně 3,00m + ∆, ve zvláště stísněných místech, pro provizorní stavy a ve
stanici jsou navrženy podle minimální požadované hodnoty dle ČSN 34 1530 ed. 2.
Montážní část:
Nad hlavními kolejemi v rozsahu stavby bude namontováno nové nosné lano 120 Cu a nový
trolejový drát 150 Cu. Nad vedlejšími kolejemi bude použita trolej 100 Cu a nosné lano 50 Bz.
Konzoly a závěsy trolejového vedení budou na všech podpěrách nové.
Zesilovací vedení není podle energetických výpočtů navrženo.
Výška sestavy na konzolách bude 1,5m, na závěsech na branách 1,5m - 2,0 m. Projektovaná
výška troleje je navržena 5,60 m nad TK nové koleje.
Přístroje:
Nové odpojovače a odpínače jsou navrženy na nových stožárech TV a budou použity schválené
typy s ručním nebo motorovým pohonem.
Návrh TV (např. izolační stav TV) bude zohledňovat schválené závěry studie koncepce
přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25kV a naplnění požadavků TSI.
Nátěry:
Ochranné a bezpečnostní nátěry podpěr TV jsou navrženy v rozsahu úprav TV.
SO 10-60-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, trakční vedení
V tomto stavebním objektu se řeší úpravy trakčního vedení v žst. Oldřichov u Duchcova od
nového elektrického dělení v km 21,960 do nového elektrického dělení v km 24,393 ve směru
na Bílinu. V tomto stavebním objektu bude také vyřešeno nové elektrické dělení v km 43,593
jednokolejné tratě směr Osek v koordinaci se sousední stavbou "Elektrizace a revitalizace trati
Oldřichov u Duchcova – Litvínov", která realizací předchází tuto stavbu. Projektant stavby
"Elektrizace a revitalizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov" navrhne ukončení TV do
stávajícího dělení ve stávajícím km 43,511 s tím, že bude respektovat nové elektrické dělení
navržené v této stavbě. Příhradový stožár č. 96DN, který bude sloužit jako kotevní pro
elektrické dělení stavby „ Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“
se navrhne ve stavbě „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“.
SO 10-60-02 TM Oldřichov, připojení napájecího vedení
V tomto stavebním objektu se řeší úpravy napájecího vedení trakční měnírny (TM) Oldřichov.
Napájecí vedení bylo vybudováno zcela nově ve stavbě „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS
Oldřichov“, proto je v nezbytné míře upraveno. Napáječe n1, n2, n11, n12 jsou kompletně
využity, montážně je upraveno připojení svodů na nové trolejové vedení. Napáječ n13 pro
napájení jednokolejné tratě směr Osek z důvodu změny konfigurace kolejiště je proveden zcela
nově. Ze stožáru N5 bude odbočovat napájecí linka 4 x 120Cu, která bude připojena přes ruční
odpojovač N213 až za nové elektrické dělení tratě směr Osek v km 43,603.
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SO 10-60-03 TM Oldřichov, připojení zpětného vedení
V tomto stavebním objektu se řeší úpravy zpětného vedení trakční měnírny (TM) Oldřichov.
Zpětné vedení bylo vybudováno zcela nově ve stavbě „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS
Oldřichov“, proto bude pouze v nezbytné míře upraveno, v tomto případě zkráceno.
Poblíž stávajícího stožáru N10 bude vybudován nový obezděný nebo obetonovaný rozvaděč,
kde bude stávající kabelové vedení (8 kabelů 500mm2 Al - 3,6/6kV) ukončeno. Jeho velikost je
navržena pro ukončení 8 kabelů s koncovkou a 16 připojovacích ohebných kabelů s okem, to je
celkem 16 připojovacích praporců + 2 praporce rezervní. Nově bude provedeno připojení
vlečnými lany ke stykovým transformátorům zabezpečovacího zařízení výhybky 6 a návěstidla
S2 s využitím nových ohebných kabelů 120Cu, které budou uloženy v obetonovaných
chráničkách.
SO 11-60-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, trakční vedení
V tomto stavebním objektu se řeší úpravy trakčního vedení širé trati od nového elektrického
dělení žst. Oldřichov u Duchcova v km cca 24,393 do stávajícího elektrického dělení žst. Bílina
v km cca 33,550. V km cca 31,600 bude obnoveno příčné propojení s trolejovým vedením
vlečkového kolejiště úpravny uhlí Ledvice. Stávající elektrické dělení a příčné spínání
v hlavních kolejích bude zrušeno. Snížená výška trolejového vedení je navržena pod silničním
nadjezdem v km 25,050 dle přílohy Průběhy TV. Na přestavovaném železničním mostě
v evidenčním km 28,440 budou základy čtyř stožárů TV součástí konstrukce mostu.
SO 11-60-02 Oldřichov u Duchcova - Bílina, propojení zpětných vedení
V rámci stavby bude provedeno propojení hlavních kolejí 1 a 2 s vlečkovým kolejištěm
úpravny uhlí Ledvice v km 31,600. Důvodem je zajištění cesty zpětného trakčního proudu a
omezení vlivu bludných proudů. Propojení bude provedeno pomocí zpětných kabelů,
připojených na stykové transformátory zabezpečovacího zařízení v místě křížení kolejí. Zpětné
vedení je ukončené v nových rozvaděčích u trati. Z rozvaděčů budou ke koleji vedeny
připojovací ohebné kabely, uložené v obetonovaných chráničkách, které se ukončí na
stykových transformátorech zabezpečovacího zařízení. Rozvaděče zpětného vedení budou
typového provedení v obezděných pilířích. Jejich velikost bude navržena pro ukončení 5 kabelů
500mm2 Al a 10ks připojovacích ohebných kabelů 1-CHBU 120mm2 , to je celkem 10
využitých + 2 rezervní připojovací praporce. Křížení chrániček zpětných kabelů s tratí je
navrženo pomocí kabelových protlaků.
SO 11-60-03 Vlečka SD Bílina a.s., úprava trakčního vedení
Rozsah úprav trakčního vedení je určen rekonstrukcí železničního mostu a výstavbou
souvisejících zařízení, jako železniční spodek a svršek na kolejích na mostě, zabezpečovacího
zařízení apod. Úprava trakčního vedení je navržena podle vzorové dokumentace TV pro
elektrizaci železničních tratí proudovou soustavou 3kV DC.
Úprava TV pod nadjezdem (např. izolační stav TV) bude zohledňovat schválené závěry studie
koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25kV a naplnění požadavků TSI.
Pro výstavbu mostu SO 11-20-09 v km 31,591 bude z důvodu použití vysoké mechanizace
s dosahem do blízkosti provozovaného trakčního vedení zřízeno do stávajícího trakčního
vedení pod mostem neutrální pole v obou kolejích včetně kabelového obcházecího vedení.
59

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Neutrální pole bude na straně vlečkového kolejiště tvořeno v každé koleji dvěma děliči
vzdálenými od sebe 17m a od kraje mostu 30m. Na straně od tratě bude neutrál vytvořen
děličem v každé koleji a stávajícím elektrickým dělením.
Pro obě koleje A, B vlečkového kolejiště je navrženo v místě neutrálního pole kabelové
obcházecí vedení - pro každou kolej 2 paralelní kabely 10-CXEKVCEY 1x300mm2 uložené
v chráničce a ve výkopu v blízkosti stojin mostu. V místě stojiny mostu, kde bude probíhat
stavba, se musí zabezpečit obcházecí vedení před mechanickým poškozením. Ochrana proti
atmosférickému přepětí bude provedena omezovači napětí na stožárech.
Před demontáží mostu bude nutné provést úpravy závěsů na sousedních břevnech a převěsech,
protože stávající vedení je uchyceno přímo na most. Bude upravena výška sestavy tak, aby se
mohla provádět rekonstrukce mostu.
E.3.4 Ohřev výměn
SO 10-64-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, EOV
V současné době v ŽST. Oldřichov u Duchcova není EOV. V novém stavu souladu
s požadavky dopravní technologie bude zřízen na rekonstruovaném elektrický ohřev výhybek
za účelem zajištění sjízdnosti hlavních a předjízdných vlakových cest. Celkem je uvažováno
osadit EOV na 23ks výhybek a 2 výkolejkách. jedná se o výhybky 1-7, 9-11, 13-25.
Napájení nového EOV je uvažováno z měřených vývodů nové rozvodny NN. Vzhledem
k počtu vyhřívaných výhybek budou na každém zhlaví osazeny 2ks rozvaděčů s vývody pro
jednotlivé topné soupravy vyhřívaných výměn. Na zhlavích jeden z rozvaděčů EOV bude řídící
a jeden podružný.
Řídící rozvaděče budou vybaveny čidly pro zajištění vypnutí a zapnutí ohřevu v závislosti na
povětrnostních podmínkách.
Společná ovládací rozvodnice EOV+VO se osadí v rozvodně nn nové trafostanice. Návrh EOV
je bude proveden v souladu se směrnicí SŽDC E2 z r. 2011 čl. 78. Systém EOV bude zapojen
do dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS).
Odběr EOV dle navrženého kolejiště je Pi=186,1kW.
SO 11-64-01 Provizorní výhybna Ledvice, EOV
V tomto stavebním objektu se řeší instalace elektrického ohřevu výměn v souladu s požadavky
dopravní technologie za účelem zajištění sjízdnosti hlavních vlakových cest po dobu stavby.
Celkem bude osazen systém EOV na 2ks výhybek.
Napájení nového EOV je uvažováno z odběrného místa zastávky Želénky. Odběr bude
samostatně podružně odměřen. Vzhledem k počtu vyhřívaných výhybek bude v kolejišti osazen
1 řídící rozvaděč s vývody pro jednotlivé topné soupravy vyhřívaných výměn. Řídící rozvaděč
bude vybaven čidly pro zajištění vypnutí a zapnutí ohřevu v závislosti na povětrnostních
podmínkách. Ohřev bude zřízen na výměnách Ž1 – Ž4, přičemž v provozu budou současně
pouze 2 soupravy EOV v závislosti na etapě výstavby. Po ukončení provozu provizorní
výhybny bude el. ohřev demontován.
Návrh EOV bude proveden v souladu se směrnicí SŽDC E2 z r. 2011 čl. 78. Systém EOV bude
zapojen do dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS).
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E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO
SO 10-62-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, úpravy kabel. rozvodu nn a osvětlení
Stávající stav – v současné době je napájení Žst. Oldřichov u Duchcova je zajištěno ze
stožárové transformovny SŽDC TS 10/0,4kV. Z rozvaděče nn stožárové TS 10/0,4kV jsou
položeny 2ks kabelů. 1ks kabelu je ukončen v kabelové skříni KS1 osazené na VB a druhý
kabel je položen do rozvaděče RH1, který je situován v rozvodně nn ve VB. Stanice je
osvětlena pomocí osvětlovacích věží, stožárů JŽ a nástupiště pomocí parkových stožárů a
svítidel pod přístřešky.
Nový stav, úprava rozvodu nn – stávající stožárová transformovna 10/0,4kV s transformátorem
100kVA nevyhovuje požadavkům zvýšeného odběru, proto v rámci PS 10-03-01 bude
nahrazena novou TS 10/0,4kV s transformátorem 400kVA. Z rozvodny nn nové TS 10/0,4kV
se napojí stávající KS 1 na výpravní budově, osvětlovací věže, rozvaděče EOV a nový
rozvaděč VO v pilířku, který bude situován u nově budovaných nástupišť na zhlaví Bílina.
Nový stav, úprava osvětlení – stávající nedotčené osvětlovací věže (4ks) trubkové konstrukce
se ponechají. Z důvodu nového uspořádání kolejiště budou přesunuty 4 osvětlovací věže
(OV3,4,5,9).
Ostatní osvětlovací věže budou demontovány (6 ks) a nahrazeny novými. Rozvaděče u
osvětlovacích věží jsou nevyhovující pro budoucí provoz, proto se demontují a nahradí novými
v plast. provedení. Světlomety na osvětl. věží se rovněž demontují a nahradí se novými vč.
stoupacího vedení.
Osvětlení nově budovaných nástupišť a příchozích chodníků se provede pomocí sklopných
stožárků. Napájení bude provedeno z nového rozvaděče, který se osadí v pilířku u nově
budovaných nástupišť. Z rozvaděče se na samostatný vývod napojí ještě osvětlení nově
budovaného podchodu.
Pro osvětlení budou použity LED světelné zdroje. Rozvaděče u osvětlovacích věží a rozvaděč u
nástupiště budou osazeny PLC automatem a napojí se optickým kabelem (řeší PS 10-02-01)
přes Mediakonvektor do společného rozvaděč EOV+VO, který se osadí v rozvodně nn nové
trafostanice. Ovládání osvětlení je možné zvolit i pomocí fotobuňky. Návrh osvětlení kolejiště
a nástupišť je proveden dle požadavku ČSN EN 12464-2.
SO 10-62-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, DOÚO
V rámci úprav trakčního vedení bude v ŽST. Oldřichov u Duchcova instalováno 10ks
odpojovačů s motorovým pohonem. Jedná se o odpojovače č 3A, 4, 5, 6, 13A, 401, 402, 411,
412 a 413.
Ovládací pult DOÚO se osadí v rozvodně nn nové trafostanic, kde se připojí 7 odpojovačů
situovaných ve středu stanice a na zhlaví Bílina.
V prostoru NS Oldřichov budou instalovány odpojovače N101, N102, N111, N112, N113,
N213 tyto odpojovače se napojí na ovládací pult, který je ve velínu NS Oldřichov. Rovně se
zde připojí odpojovače č. 3A, 401 a 402.
SO 10-62-03 Zast.Jeníkov-Oldřichov, osvětlení podchodu
V nově vybudovaném podchodu se instaluje osvětlení pomocí osvětlovacích těles
s akumulačním zdrojem. Napojení osvětlení se provede samostatným vývodem z nového
rozvaděče, který je osazen v pilířku v rámci SO 10-62-01 u nástupiště. Pro osvětlení budou
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použita antivandal svítidla se světelnými zdroji LED. Osvětlení je provedeno dle požadavku
ČSN EN 12464-1.
SO 10-62-05 ŽST Oldřichov u Duchcova, úprava venk.vedení 10kV ČEZ Distribuce a.s.
V ŽST. Oldřichov u Duchcova je v rámci předmětné stavby uvažováno s novým elektrickým
ohřevem výhybek, novým zabezpečovacím zařízením a rekonstrukcí osvětlení kolejiště a
osvětlením nově budovaných nástupišť. Stávající transformovna SŽDC 10/0,4kV s
transformátorem 100kVA nevyhovuje potřebám zvýšeného příkonu. Z těchto důvodů se zruší a
nahradí se novou. Nová transformovna bude osazena ve zděném objektu v Žst . Oldřichov u
Duchcova. Předmětem tohoto stavebního objektu je demontáž stávající stáv linky 10kV od
stávající trafostanice až k stáv. příhradovému stožáru, který je situován v Žst. Oldřichov u
Duchcova a osazení nového úsekového odpojovače na nové podpěře vedení VN pro zřízení
kabelového svodu do nové TS 10/0,4kV. Úprava je koordinována s úpravami vedení VN
prováděné v průběhu roku 2018 provozovatelem a změnou napěťové hladiny z 10 kV na 22
kV. Demontáž stávající stožárové transformovny 10/0,4kV SŽDC je předmětem SO 10-62-07.
SO řeší ČEZ.
SO 10-62-06 ŽST Oldřichov u Duchcova světelná návěst
V obvodu ŽST. Oldřichov u Duchcova bude instalováno celkem 6ks stožárků návěsti ,,Stáhni
sběrač“ max. ve vzdálenosti 5m od dělení trakčního vedení. Ovládací skříň N50 bude použit
stávající osazený v místnosti dozorčího NS Oldřichov. Automatické ovládání bude závislé na
povelech rychlovypínačů, které jsou instalovány v rámci technologie měnírny. Skříň N50 bude
napojena na DŘT. Napájení rozvaděče N50 se vybuduje z rozvaděče zajištěné sítě zajištěné sítě
ATN. Návěsti na litvínovské trati budou napojené na ovládací pult umístěný v rozvodně nn žst .
Oldřichov u Duchcova.
SO 10-62-07 ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4 kV, přípojka 10 kV
Tento stavební objekt řeší přípojku 10kV pro nově budovanou zděnou transformovnu
10/0,4kV. Přípojka se provede kabelovým svodem z úsekového odpojovače (součást dodávky
ČEZ), který bude osazen na novém příhradovém stožáru.
Vzhledem ke změně napěťové hladiny stávající DS z 10 kV na 22 kV v průběhu r. 2018 jejím
provozovatelem bude kabelová přípojka realizována kabelem typu 3 x 22-AXEKVCY
1x120mm2. Od stožáru směrem k nově budované TS se kabely uloží do betonového žlabu TK1
s krytím 1m. Délka kabelové trasy je cca 45m. Trasa kabelového vedení je přizpůsobena nové
trase nadzemního vedení VN budované v r. 2018. Předmětem tohoto stavebního objektu je také
demontáž stávající sloupové transformovny 10/04kV, která je v majetku SŽDC.
SO 11-62-01 Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
Ve výše uvedeném úseku trati je v současné době položen kabel 6kV 50Hz AYKCY 3x50mm2
z NS Oldřichov u Duchcova přes STS 6kV 50Hz v ŽST. Oldřichov u Duchcova do STS 6kV
50Hz v žst. Bílina. V předmětném úseku je instalováno celkem 12ks traťových transformoven
(TTS). Jedná se o tyto TTS:
TTS 2230
22,30 km
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TTS č. 2231 NS Oldřichov
TTS č. 2232 NS Oldřichov
TTS 2233
24,290 km
TTS 2235
25,830 km
TTS 2236
26,928 km
TTS 2237
28,000 km
TTS 2238
29,275 km
TTS 2239
29,955 km
TTS 2240
30,310 km
TTS 2241
31,400 km
TTS 2242
32,073 km
TTS 2243
32,700 km
Stávající trasa kabelu 6kV je převážně situována mimo pozemek SŽDC. Vzhledem k
technickému stavu kabelu je uvažováno s novým kabelem VN. Z důvodu plánovaného
přechodu na centrální napájení 22 kV (magistrální rozvod 22 kV) bude použit kabel 22AXCES 3x95/25 mm2 provozovaný dočasně na napětí 6 kV. Trasa nového kabelu bude
navržena po pozemku SŽDC.
Níže uvedené stávající traťové transformovny se demontují a nahradí novými.
TTS 2233
24,29 km
TTS 2235
25,83 km
TTS 2236
26,928 km
TTS 2237
28,000 km
TTS 2238
29,275 km
TTS 2240
30,310 km
TTS 2241
31,400 km
TTS 2242
32,073 km
Níže uvedené stávající traťové transformovny se demontují bez náhrady.
TTS 2230
22,30 km
TTS 2239
29,955 km
TTS 2241
31,400 km
TTS 2243
32,700 km
Nové traťové transformovny 6kV (TTS) se osadí vedle stávajích, protože provozovatel OŘ Ústí
nad Labem, SEE požaduje zachování provozu rozvodu 6kV po dobu stavby. Při rekonstrukci
železničního těles bude dotčen stáv. kabel 6kV a v části trasy bude pro zachování provozu
nutné provést provizorní přeložky.
SO 11-62-02 Přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v km 24,472
V současné době kříží kolejiště v km 24,472 distribuční kabel NN ČEZ, který bude při
rekonstrukci kabel dotčen. Před zahájením zemních stávající kabel se přeruší a na stáv.konce
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kabelu se naspojkuje nový kabel, který se založí pod kolejemi do nové chráničky na budoucí
stav žel. tělesa.
SO 11-62-04 Zast. Duchcov, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
Napájení Zast. Duchcov je v současné době zajištěno kabelovou přípojkou nn z distribučního
rozvodu ČEZ. Přípojka je ukončena v kabelové skříni KS1, která je osazena na VB. Z kabelové
skříně KS1 je napojena elektroměrová rozvodnice RE 2 v 1. patře VB a elektroměr RE1.
Hlavní jištění před elektroměrem (pro odběr zastávky) je 80A a za elektroměrem je 63A.
V rámci SO bude zřízeno nové osvětlení nekrytých částí nástupišť a přístupových cest.
Osvětlení bude provedeno pomocí sklopných stožárků v. 6m. Napájení nově budovaného
osvětlení se provede z nového rozvaděče RVO osazeného u VB. Rozvaděč bude dále osazen
měřeným vývodem pro odběr sděl. zařízení (Pi=1kW). Ovládání osvětlení zastávky bude
zapojeno (v rámci PD sděl. zařízení) pomocí PLC automatu do dálkového systému
z dispečerského stanoviště.
SO 11-62-05 Zast. Duchcov, osvětlení podchodu
Na zastávce Duchcov stávající konstrukce podchodu bude zachována i pro budoucí stav.
V rámci stavebních úprav podchodu bude stávající osvětlení demontováno a nahrazeno novým.
Nová osvětlovací tělesa budou se v provedení „ANTIVANDAL“ se světelnými zdroji LED.
Část svítidel bude vybavena akumulačním zdrojem. Napájení nového osvětlení bude
z rozváděče RVO. Osvětlení bude provedeno dle požadavku směrnice SŽDC E11 a ČSN EN
12464-1.
SO 11-62-06 Zast. Želénky, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
V současné době je napájení zastávky Želénky zajištěno z distribučního rozvodu ČEZ. V rámci
předmětné stavby je uvažováno s výstavbou nových nástupišť, přístřešků, podchodu a
přístupových chodníků k nástupištím. Nové osvětlení se provede sklopnými stožárky. Nová
osvětlovací tělesa budou se v provedení „ANTIVANDAL“ se světelnými zdroji LED Rozvaděč
s vývody pro osvětlení a PLC automatem bude osazen v pilířku u nástupiště. Ze stáv.
odběrného bodu ČEZ se položí nový napájecí kabel do nového rozvaděče RVO. Nový rozvaděč
bude osazen ještě měřeným vývodem pro napojení sděl. zařízení. Jištění stávajícího odběrného
místa bude navýšeno pro napájení budoucího vysílače GSM-R na hodnotu 3x16A.
Ovládání osvětlení zastávky bude zapojeno (v rámci PD sděl. zařízení) pomocí PLC automatu
do diagnostického systému DDTS.
SO 11-62-07 Zast. Želénky, osvětlení podchodu
V nově vybudovaném podchodu se instaluje osvětlení pomocí osvětlovacích těles se světelným
zdrojem LED. Napojení osvětlení se provede samostatným vývodem z nového rozvaděče, který
je osazen v pilířku v rámci SO 11-62-06 u nástupišť. Osvětlení bude navrženo dle požadavku
směrnice SŽDC E11 a ČSN EN 12464-1.
SO 11-62-08 Zast. Chotějovice, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
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V současném stavu napájení zastávky je provedeno kabelovým svodem z venkovního
distribučního rozvodu ČEZ. Kabelový svod z venkovního vedení je zústěn do kabelového pilíře
KS1. s výstavbou nových nástupišť a přístupových chodníků k nástupištím.
Osvětlení nově budovaných nástupišť a přístupových chodníků se provede pomocí sklopných
stožárků. Nový rozvaděč s vývody pro osvětlení, měřeným vývodem pro sděl. zařízení a PLC
automatem bude osazen v pilířku u nástupiště. Napájení nového rozvaděče se provede ze
stávající přípojky napojené na distribuční rozvod ČEZ. Vedle nového rozvaděče VO se osadí
nový elekroměrový rozvaděč s měřením ČEZ. Ovládání osvětlení zastávky bude zapojeno
(v rámci PD sděl. zařízení) pomocí PLC automatu do dálkového systému z dispečerského
stanoviště.
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 10-61-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 11-61-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, ukolejnění vodivých konstrukcí
Předmětem řešení výše uvedeného SO ukolejnění je ochrana před úrazem elektrickým proudem
ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 u stávajících i nově zřizovaných vodivých konstrukcí.
Ve stávajícím stavu je řešeno ukolejnění konstrukcí ukolejněním na stávající kolej. Při
demontáži vodivých konstrukcí bude jejich ukolejnění demontováno.
Navrhovaný stav řeší ochranu před úrazem elektrickým proudem ukolejněním vodivých
konstrukcí v prostoru ohroženém trakčním vedením. Ukolejnění bude zřízeno podle ČSN 34
1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno nepřímým ukolejněním zařízením
omezujícím napětí. Rozsah řešení zahrnuje také úpravy ukolejnění stávajícího stavu v místech
napojení na nové trakční vedení, provizorní ukolejnění a koordinaci vedení trakčních proudů
během postupů výstavby.
E.3.8 Vnější uzemnění
SO 10-65-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4 kV a STS 6 kV, vnější uzemnění
Toto SO řeší vnější uzemnění pro transformovnu 10/0,4 kV a STS 6 kV v žst. Oldřichov u
Duchcova. Vnější uzemnění TS je řešené jako společné uzemnění dle požadavku na
uzemňovací soustavu objektu transformovny 10/0,4 kV a staniční transformovny 6/0,4 kV
vyplývají z požadavků na uzemňovací síť jednotlivých technologií a uspořádání napájecího
systému jako celku. Dále bude voleno podle předpokládaného rozdělení poruchového proudu a
korozní agresivity půdy. Rizika a opatření pro omezení uvedených nebezpečí musí vyplynout z
posouzení specializovaného pracoviště SŽDC TÚDC. Následně je pak možné realizovat danou
síť dle ČSN EN 50522, ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54. Vzhledem k oblasti se zvýšeným
výskytem bludných proudů je dle ČSN 33 2000-5-54 čl. NA 6.3. zemnící pásek zesílen na
průřez FeZn 40x4. Ochranu spojů zemničů na přechodu zemničů a uzemňovacích přívodů mezi
různými prostředími před korozi se provede dle ČSN 33 2000-5-54. čl. NA.7.
Zemnič v zemi bude doplněn o tyčové zemniče které se navrhují umístit po obvodu zemnící
sítě, prostřídaně, v minimální vzájemné vzdálenosti 6 m. Pásky FeZn budou uloženy ve výkopu
v hloubce 0,75 m. Před vstupy do budovy TS bude proveden potenciálový práh (řízení
potenciálu) z pásku FeZn 30/4. V případě, že naměřené hodnoty zemního odporu budou větší,
než povolené platnou normou, nutno zemní sítě doplnit o další hloubkové zemniče.
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Uzemňovací přívody od zemniče v zemi budou napojeny na stávající připojovací body
propojení mezi vnějším a vnitřním uzemněním přes rozpojovací a zkušební svorky (na výkresu
označené jako SZB). Od strojeného zemniče v zemi jsou přívody z pásku FeZn 30/4.
Uzemňovací přívody budou chráněny proti mechanickému poškození trubkou, trubka bude
utěsněna asfaltovou zálivkou, nebo licí pryskyřicí. Na přechodu země – vzduch budou přívody
chráněné pasivní ochranou (asfaltová zálivka, licí pryskyřice, antikorozní páska) v délce
nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch.
V místě křižování s kabelovým vedením bude pásek zemniče uložen 0,5 m pod kabelovým
vedením. Křížení s plastovými potrubími přípojek pitné vody a kanalizace bude provedeno
podle výškových poměrů v místě křížení. Spojování zemnícího pásku v zemi se provede jedině
svařováním. Před svařováním musí být pozinkované materiály zbaveny vrstvy Zn. Všechny
spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi pasivní
ochranou (např. asfaltovou zálivkou (lakem), licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.).
Zemnič (pásek v zemi) bude uložen do lože bez kamení a štěrku a půda nesmí působit na
zemnič agresivně, lože musí být udusáno. Při záhozu výkopu pro zemnič nesmí být do něj
ukládány zbytky stavebních materiálů a jiné cizorodé látky, které zvyšují korozi zemničů.
Záhozu výkopu bude proveden se zhutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava
terénu.
Po celou dobu stavby jako celku (vč. zpevněných ploch i ostatních SO a PS) nesmí dojít k
poškození strojeného zemniče a uzemňovacích přívodů k nim. Uzemňovací přívody se ihned
po realizaci opatří výše uvedenou mechanickou ochranou v celé délce a provede se zajištění
jejich polohy a výrazné označení.
B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení stavby

08/2019

Termín ukončení stavby

05/2021

B.I.8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:

Ústecký

Obec:

Jeníkov, Duchcov, Lahošť, Zabrušany, Ledvice, Světec, Bílina,
Hostomice, Teplice, Újezdeček

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst.3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí dle § 92 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) - obecný stavební úřad
Stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
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B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1.

Půda

Zemědělský půdní fond (ZPF)
Z důvodu výstavby je třeba trvalý zábor zemědělského půdního fondu na ploše 1 017 m2
v katastrálním území Jeníkov u Duchcova a Oldřichov u Duchcova.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
Celkový dočasný zábor do 1 roku PUFL vyvolaný stavbou činí 7 728 m2. Stavbou bude dále
dotčeno ochranné pásmo lesa (50 m).
Ochranná pásma sítí technické infrastruktury
Dotčená ochranná pásma předpokládaných sítí v prostoru stavby jsou:
a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče) stanoví zákon
č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění:
• 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV
• 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV
• 15 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV
• 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení
b) ochranné pásmo plynovodů stanoví zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění:
• 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném
území obce na obě strany od osy plynovodu
• 4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od osy plynovodu
• 4 m u technologických objektů na všechny strany od půdorysu
- bezpečnostní pásma plynárenských zařízení
• 10 m regulační stanice vysokotlaké
vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 bar včetně
• 10 m do DN 100 včetně
• 20 m nad DN 100 do DN 300 včetně
• 30 m nad DN 300 do DN 500 včetně
• 45 m nad DN 500 do DN 700 včetně
• 65 m nad DN 700
vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 bar
• 80 m do DN 100 včetně
• 120 m nad DN 100 do DN 500 včetně
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• 160 m nad DN 500
c) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění:
• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně
d) ochranné pásmo stok a kanalizací stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění:
• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně
e) ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie stanoví zákon č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění:
• 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí
f) ochranné pásmo produktovodů stanoví zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách
ropy, v platném znění, ČSN 650201(Z1) Hořlavé kapaliny, prostory pro výrobu,
skladování a manipulaci, ČSN 650204 (Z3) Dálkovody hořlavých kapalin, ČSN EN
14161, naftový a plynárenský průmysl - potrubní přepravní systém:
• 300 m od vnějšího líce stěny potrubí
- zabezpečovací pásmo
• 5 m pro kategorii dálkovodu A
• 4 m pro kategorii dálkovodu B
• 3 m pro kategorii dálkovodu C
- bezpečnostní vzdálenost
• 20 - 300 m dle kategorie dálkovodu a skupiny objektu
g) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění:
• 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.
B.II.2.

Voda

Provoz
Posuzovaný záměr nevyvolá změnu potřeby pitné nebo užitkové vody.
Během provozu stavby nebudou vznikat splaškové vody nad rámec současného stavu.
Odvodnění rekonstruovaných úseků trati
• Žst. Oldřichov u Duchcova - Návrh způsobu odvodnění, rozhraní odvodňovaných
ploch a poloha jednotlivých odvodňovacích zařízení je uvažovaný s ohledem na
umístění železničních mostů a v neposlední řadě s ohledem na polohu stávajících i
nových inženýrských sítí a základů trakčních stožárů a návěstidel. V části upravovaného
úseku je navrhnuté otevřené povrchové odvodnění pomocí odřezu v úrovni zemní pláně
a příkopů a uzavřené odvodnění pomocí podélných trativodů. Stanice vzhledem ke
svému výškovému řešení má rozvodí v km 23,355; kdy část před tímto staničením
odtéká do propustku v ev. km 22,259 a část kolejiště před tímto propustkem do
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stávajících nezpevněných příkopů v km 22,114. Kolejiště za km 23,335 je odvodněno
do vodoteče v novém km 24,017. Od této vodoteče je odvodnění řešeno odřezem zemní
pláně a příkopy vyústěnými do následujícího SO 11-11-01.
Je zachován stávající systém odvodnění.
• Mezistaniční úsek – Oldřichov u Duchcova – Bílina - Návrh způsobu odvodnění,
rozhraní odvodňovaných ploch a poloha jednotlivých odvodňovacích zařízení je
uvažovaný s ohledem na umístění železničních mostů a v neposlední řadě s ohledem na
polohu stávajících i nových inženýrských sítí a základů trakčních stožárů a návěstidel.
V převážné části upravovaného úseku je navrhnuté otevřené povrchové odvodnění
pomocí odřezu v úrovni zemní pláně a příkopů a pouze v místech nástupních hran je
navrženo uzavřené odvodnění pomocí podélných trativodů.
Celý řešený úsek ve směru od Oldřichova u Duchcova směrem k Bílině klesá. Toho je
využito u zpevněných příkopů v zářezech, kdy není nutné řešit příkopy v protispádech.
Příkopy jsou zřizovány primárně tam, kde již podle provedeného zaměření příkopy
zřízeny jsou. Provádí se tedy jejich obnova. Je zachován stávající systém odvodnění.
Výstavba
Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.
V době výstavby bude využit stávající následně nový systém odvodnění trati. V případě
zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon
k erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem
vody odolným proti erozi.
Odtok do stávajících odvodňovacích zařízení je možný pouze za podmínky neznečistění a
nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků.
Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení jsou součástí přípravy dodavatele.
Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách.
V současnosti není znám počet pracovníků stavby.
Plochy zařízení staveniště budou využívány pro skladování a manipulaci se stavebními
materiály, pro sociální zázemí pracovníků stavby. Vzhledem k tomu, že v současné fázi
projektové dokumentace nelze stanovit potřebné množství vody pro pracovníky, provozní vody
ani technologické, bude tato potřeba vyčíslena až na základě požadavků zhotovitele stavby.
Nelze také určit způsob dodávky vody.
Orientační přehled potřeby na dodávku vody:
• voda pro přímou potřebu (pro pití), voda pro mytí a sprchování pracovníků
dle směrnice č.9 MVLH ČSR z r. 1973 je stanovena potřeba vody:
- pro pití
5
l/osoba/směna
- pro mytí a sprchování pracovníků 120 l/osoba/směna (specifická směnová potřeba pro
prašné a špinavé provozy)
• voda technologická
Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto činnosti:
- záměsová voda do betonu – v případě využívání mobilních betonáren - do výrobního procesu
může být zpětně využívána odpadní voda z mytí mísícího zařízení a z výplachu automixů
- aplikace stříkaných betonů (např. zabezpečení svahů stavebních jam)
- kropení rozestavěných částí stavby
• provozní voda
- kropení přístupových a stavebních komunikací v blízkosti obytných zón
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- mytí veřejných komunikací znečištěných provozem stavby
- očista vozidel a stavebních strojů
Lze uvést, že zásobování vodou může být zajištěno:
- dovážkou v cisternách
- napojením na místní vodovodní síť v případě dosažitelnosti
B.II.3.

Ostatní přírodní zdroje

Stavební materiály
Vstupní suroviny
Při realizaci stavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jedná se především o jednorázový
odběr následujících druhů materiálů:
- zeminy vhodné pro násypy
- kamenivo a štěrkopísky
- cement a různé přísady do betonů
- ocel (výztuž, svodidla, sloupky)
- ocelové konstrukce
- prefabrikáty (odvodnění)
- panely na přístupové komunikace
Celková spotřeba stavebních materiálů a bilance zemin bude specifikována v dalším stupni
projektové přípravy.
Pohonné hmoty pro automobily a provoz nouzových agregátů budou odebírány dodavateli
stavby z běžné distribuční sítě za velkoobchodní ceny. Při provozu dopravy budou odebírány
pohonné hmoty z prostředků vybraných dopravců.
B.II.4.
Energetické zdroje
V rámci stavby nedojde k navýšení celkové spotřeby elektrické energie. Přehled po
jednotlivých dopravnách je uveden v následujících tabulkách:
Tab.č.1 Spotřeba el. energie v žst. Oldřichov u Duchcova.
ŽST Oldřichov u Duchcova - energetická bilance
odběr

stávající

soudobost

nový

soudobost

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Osvětlení kolejiště

35

0,7

24,5

31

0,7

21,7

Osvětlení nástupišť

8

0,7

5,6

1,7

0,7

1,19

Osvětlení podchodu

1

1

1

1

1

1

Výpravní budova

5

0,7

3,5

5

0,7

3,5

Budova TD

8

0,7

5,6

8

0,7

5,6

Bytová jednotka

0

0,7

0

0

0,7

0

EOV

0

1

0

184,9

1

184,9
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ŽST Oldřichov u Duchcova - energetická bilance
odběr

stávající

soudobost

nový

soudobost

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

RZZ

0

0,6

0

40

0,6

24

Vlastní spotřeba RZZ

0

0,6

0

10

0,7

7

Vlastní
6kV

0

0,6

0

5

0,7

3,5

Sděl zařízení

0

0,6

0

5

0,7

3,5

Stavědlo 1

0

0,7

0

0

0,7

0

Stavědlo 2

0

0,7

0

0

0,7

0

Celkem

57

……..

40,2

291,6

……..

255,89

spotřeba

R

Tab.č.2 Spotřeba el. energie v zastávka Duchcov.
Zast. Duchcov - ENERGETICKÁ BILANCE

odběr

stávající

soudobost

nový

soudobost

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Budova zastávky - kotel

36

0,7

25,2

36

0,7

25,2

Budova zastávky

10

0,7

7

10

0,7

7

Obytný dům čp. 1276

0

0,6

0

0

0,6

0

Útulek SDC

0

0,6

0

0

0,6

0

6,5

0,7

4,55

4,5

0,7

3,15

Osvětlení přístupových
chodníků

0

0,7

0

2,3

0,7

1,61

Osvětlení podchodu

1

1

1

1

1

1

Sděl. zařízení

0

0,7

0

1

0,7

0,7

53,5

……..

37,75

53,8

……..

37,96

Osvětlení nástupišť

Celkem

Tab.č.3 Spotřeba el. energie v zastávce Želénky.
Zast. Želénky - ENERGETICKÁ BILANCE
odběr

Osvětlení nástupišť

stávající

soudobost

Pi (kW)

β

1,6

0,7

nový

soudobost

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

1,12

1,6

0,7

1,12
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Zast. Želénky - ENERGETICKÁ BILANCE
odběr

stávající

soudobost

Pi (kW)

β

Osvětlení podchodu

0

Osvětl.
chodníků

přístup.

Sděl. zařízení
Celkem

nový

soudobost

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

1

0

1

1

1

0

0,7

0

1

0,7

0,7

0

0,7

0

1

0,7

0,7

1,6

……..

1,12

4,6

……..

3,52

Tab.č.4 Spotřeba el. energie v zastávce Chotějovice.
Zast. Chotějovice - ENERGETICKÁ BILANCE
odběr

stávající

soudobost

nový

soudobost

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Osvětlení nástupišť

1

0,7

0,7

2

0,7

1,4

Osvětl.
chodníků

0

0,7

0

1,6

0,7

1,12

Sděl. zařízení

0

0,7

0

1

0,7

0,7

Celkem

1

……..

0,7

4,6

……..

3,22

přístup.

Realizací stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ nejsou
dotčeny objekty vyžadující dodávky tepla či teplé užitkové vody. Pro stavbou nedotčené
objekty se jejich bilance nemění.
B.II.5.

Biologická rozmanitost

Potencionální přirozená vegetace je taková vegetace, která by se vytvořila v určitém území,
v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv činnosti člověka. Dle „Mapy
potencionální přirozené vegetace ČR“ (Neuhäslová, 1998) se v zájmovém území vyskytuje
pouze jediná vegetační jednotka – černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Trať je vedena v převážně industriální krajině, jejímž hlavním znakem jsou prvky (plochy)
provedené rekultivace výsypek hnědouhelných dolů, popř. odkališť, pouze část tvoří
zemědělská krajina - plochy orné půdy (obiloviny, olejniny). Dalším dominantním prvkem jsou
zastavěná území obcí, měst a především průmyslové komplexy (tepelná elektrárna, rozvodny,
skladové a výrobní areály apod.).
Dominantní plochou, která charakterizuje vlastní zkoumanou lokalitu je kolejiště železniční
trati a doprovodné prvky (náspy, technická zařízení včetně komplexů nádraží). Vlastní trať pak
především prochází převážně charakteristickou krajinou, která je mnohem více, než v jiných
částech republiky ovlivněna negativní činností člověka. Existence bohatých slojí hnědého uhlí
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v Mostecké pánvi vedla ke koncentraci těžebního a energetického průmyslu. Tato skutečnost
měla pro všechny ekologické složky původní krajiny především Bílinska fatální důsledky. V
současnosti je krajina charakteristická rozsáhlými průmyslovými areály včetně infrastruktury
(vlečky, komunikace, inženýrské sítě), ještě více uniformní podobou rekultivace výsypek a v
menší míře pak severně od Duchcova navazuje na klasickou agrární krajinou Podkrušnohorské
pánve s dominujícími plochami orné půdy. Trať dále protíná urbanistické celky (zastavěná
území obcí a měst, průmyslové areály, zahrádkářskou a chatařskou kolonii, záhumenky apod.)
a jen výjimečně se přímo nebo nepřímo dotýká přírodě blízkých biotopů (v menší míře se
dotýká xerotermní lokality u Chotějovic, lesoparku Habeš a obory u Duchcova - Želének a dále
remízů a popř. travino-bylinných nebo keřovitých ploch). Zcela v kontaktu s tratí chybí
mokřadní a vodní společenstva, kromě křížení toků – Radčický potok, Ledvický potok,
Loučeňský potok a především Bouřlivec, v jehož širším úseku byly provedeny podrobnější
průzkumy.
Významné vodní toky anebo vodní plochy lokalitu ovlivňují velmi mírně (řeka Bílina, nádrž
Barbora, VN Všechlapy atp.) = zalétávání bezobratlých (zejména síťokřídlí).
Popis průběhu trasy:
•

Bílina a elektrárna Ledvice

Úsek tvoří kolejiště v zastavěném území města, železniční nádraží Bílina a široký koridor
(souběh tratí) kolejí mezi Bílinou a Chudeřicemi. Dominantní plochou jsou klasické plochy
kolejišť, železničního svršku a náspů ve stavu, který vylučuje výrazné osídlení faunou včetně
fauny bezobratlých.
Koridor je lemován hustým porostem pionýrských dřevin, popř. křovin a ostružiníků. V tomto
segmentu trať překonává koryto Radčického potoka, který je silně znečištěný. Ve větší
(městské) části úseku je v souběhu s posuzovanou lokalitou (tratí) řeka Bílina, která však svojí
faunou trať neovlivňuje (včetně migrace, křížení, prolínání populací atp.).
•

Úsek od žel. st. Chotějovice po žel. st. Duchcov

Tento úsek je nejdříve veden v silně urbanizovaném a industrializovaném prostředí. Jedná se
ještě o souběh s areály navazujícími na elektrárnu Ledvice a dále na průmyslovou a skladovací
část města Bílina - Chudeřice. Dalším znakem je množství mostních objektů, po kterých je trať
vedena a které samozřejmě nemohou být biotopem fauny.
Jedinou výjimkou je vyvýšenina Holý vrch (229 m n. m.) s vodojemem s nápadným
xerotermním biotopem a na něj vázanou faunou (zejména motýlů). Jedná se o sice ochuzený,
ale stále významný prvek xerotermní květeny v posuzované lokalitě.
Dále již však trať opouští zastavěné území a následně protíná plochy s nápadnými porosty
pionýrských dřevin nepatřících k rekultivacím a následně již trať kopíruje úpatí
rekultivovaných odkališť a výsypek. Trať v tomto úseku vede ve specifickém prostředí porostů
dřevin po rekultivaci anebo spontánní sukcesi, které lze rozdělit na tři typy:
− plochy opuštěných zemědělských a jiných (ostatních) pozemků s porostem ruderálních druhů
a v počáteční sukcesi dřevin,
− plochy keřových formací, popř. v kombinaci s teplomilnými trávníky a ovsíkovými loukami,
v přirozené sukcesi (dominují druhy keřů – růže, hloh, svída krvavá aj.),
− plochy rekultivačních výsadeb – jedná se o charakteristické husté výsadby zejména topolů,
břízy aj.
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Nejmladšími sukcesními plochami jsou nedávno opuštěné plochy orné půdy a nejstaršími jsou
pak dvě obory vzniklé v místě zdařilých rekultivací – a to Obora Želénky a Lesopark Habeš u
Duchcova. Jedná se o uzavřené oplocené prostory s chovem zvěře – jelen evropský a prase
divoké. V blízkosti Duchcova trať míjí i klasickou zemědělskou ornou půdy, přičemž zde
začíná oblast agrární podkrušnohorské krajiny. Trať v tomto úseku překonává koryto
Ledvického potoka.
•

Úsek od Duchcova (žel. st.) po Oldřichov u Duchcova

V tomto úseku již trať opouští rekultivované plochy a vede klasickou venkovskou oblastí
charakteristickou střídáním ploch zemědělské výroby – pozemky orné půdy, sídel a rozptýlené
zeleně.
V obci Oldřichov u Duchcova je trať souběžná se zastavěným územím včetně zahrad,
fotovoltaické elektrárny, dále s opuštěnými skladovacími budovami a končí na rozlehlém
mnohokolejném železničním nádraží. Bezprostřední okolí trati je vždy hustě porostlé náletem
pionýrských dřevin, občas mezernatým a pak s vyvinutými keřovými anebo travino-bylinnými
formacemi.
Úsek se několikrát kříží s železniční vlečkou, která je popsaná dále. V tomto úseku trať kříží
Loučeňský potok a potok Bouřlivec.
V této trase byly rozpoznány následující biotopy:
„BIOTOPY“
Kolejiště a technické prvky železniční trati - jedná se o antropogenní útvar, který je
jednoznačně nevhodný pro existenci živočichů. Tu pouze překonávají nebo zde nacházejí
krátkodobý odpočinek.
Vegetace náspů - jedná se o relativně bohatý biotop, který je tvořen nejen ruderální vegetací,
ale i bylinnou vegetací s dominujícími kvetoucími druhy, dále keři a především pak porosty
dřevin (topoly, bříza, vrby, třešeň, javory aj.). Toto prostředí je osídleno relativně bohatou
faunou bezobratlých a části s porosty dřevin, zejména keřů, se vytvořila společenstva ptáků.
Biodiverzita fauny stoupá při poklesu kvality okolních ploch (např. v zastavěných územích
anebo plochách orné půdy) a naopak.
Vodní toky, drobné vodní toky, mokřady (včetně mokřadní vegetace) - jedná se o toky,
které železniční koridor kříží a překonává propustky. Propustky plní důležitou funkci při
migraci vodních i ostatních živočichů. Nejdůležitějším prvkem je potok Bouřlivec, ostatní toky
jsou silně znečištěné a mají charakter struh anebo stok (Račický, Ledvický a Loučeňský potok
a bezejmenný přítok Bouřlivce).
Plochy orné půdy - jedná se o dominantní plochu v oblasti severně od Duchcova. Rozsáhlé
lány orné půdy osídlili agrikolní, výrazně eurytopní, druhy živočichů. V současné době se jako
plodiny pěstují pšenice, ječmen, kukuřice, řepka olejka aj.
Plochy křovin spolu s teplomilnými trávníky – je specifický biotop, jehož kvalita je daná
biodiverzitou xerotermních druhů rostlin anebo stupněm sukcese. Nejkvalitnější lokalita je v
okolí vodojemu u Chotějovic (Holý vrch) a naopak nejméně kvalitní jsou facie keřů podél trati
s podrostem třtiny křovištní (v okolí Želének a jinde). Tyto biotopy jsou přesto na faunu bohatší
než ostatní biotopy v lokalitě, zejména pak ve fauně bezobratlých.
Porosty pionýrských dřevin - jedná se o doprovodné porosty tvořené většinou topolem
kanadským, topolem osikou, vrbou červenicí, břízou bílou, třešní ptačí, javorem jasanolistým,
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slivoní obecnou trnovníkem akátem v nepřirozené skladbě. Tyto biotopy slouží především jako
hnízdiště ptáků, ale není příliš bohatým biotopem.
Porosty rekultivací - jedná se o specifický a jednoznačně dominantní biotop posuzované
lokality. Jsou to dřevinné porosty lesního charakteru v uniformním složení dle projektu
výsadby, četné jsou výsadby topolů, dále pak břízy, javorů a méně již dubu.
Lesní porosty obor - v blízkosti Duchcova se na místě velmi zdařilých rekultivací vybudovaly
obory zvěře – Obora Želénky a Lesopark Habeš s již částečně kvalitními porosty lesa.
Zastavěné území - jedná se o specifické prostředí reprezentované v lokalitě především
vlakovými nádražími anebo k trati přiléhajícími zastavěnými územími (rodinné domy, zahrady,
ulice, plochy sportovišť, hypermarkety atd.). Osídlené je navíc specifickými druhy fauny
vázanými na lidská stavení (někteří ptáci, synantropní savci). Významněji dotčeným
zastavěným území jsou Bílina, Bílina – Chudeřice a Oldřichov u Duchcova, město Duchcov a
obce Chotějovice, Želénky a Jeníkov trať spíše míjí.

Obr.č.1 Koeficient ekologické stability k.ú. Ledvice, Hostomice, Bílina a Světec.
https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/bilina/4-aktualizace-2016/text/envi_3.pdf

Intenzivně využívaná a tedy ekologicky oslabená je krajina na území Bíliny a Světce. Důvodem
je větší rozsah zastavěných území (zejména u Bíliny a Světce), antropogenně pozměněná
krajina povrchovou těžbou (pozůstatky lomů, odvaly, výsypky) a vysoký stupeň zornění. Dle
údajů ČSÚ lze však konstatovat, že postupně dochází k posilování ekologické stability krajiny,
což je zřejmé z neustále se zvyšujícího koeficientu ekologické stability v posledních letech.
Nadprůměrně využívaná krajina s narušenými přírodními strukturami a tedy krajina značně
labilní je pak na území obcí Hostomice, Ledvice. V případě Hostomic a Ledvic je příčinou
značný rozsah zastavěných území v poměru k velikosti území obcí a antropogenní narušení
krajiny povrchovou těžbou.
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Obr.č.2 Koeficient ekologické stability k.ú. Duchcov, Jeníkov, Zabrušany, Újezdeček a Teplice.
https://geoportal.krustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/teplice/3_aktualizace_2014/textova_cast/orp_teplice_uap_a_final.pdf

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a
nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce. Mezi stabilní prvky je
počítána lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, mokřady, sady a vinice.
Mezi nestabilní prvky je počítána orná půda, antropogenizované plochy a chmelnice.
Z uvedených dat vyplývá, že nejvyšší koeficient ekologické stability má k.ú. Jeníkov, Světec a
Bílina.
Z hlediska biologické rozmanitosti je rovněž zásadním ukazatelem podíl orné a lesní půdy
v zájmovém území. Nejvyšší podíl orné půdy je na území obce Hostomice a nejvyšší podíl
lesní půdy je na území obce Újezdeček.
Tab.č.5 Podíl orné půdy z celkového území.
Obec
Lahošť
Duchcov
Jeníkov
Zabrušany
Bílina
Světec
Ledvice
Hostomice
Teplice
Újezdeček

Orná půda (ha)
180
188
195
414
3 251
215
21,34
115
489
34

Podíl orné půdy (%)
59,4
12,2
25,2
44,7
54,4
57,8
19,3
80,9
20,5
19,2

https://geoportal.krustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/teplice/3_aktualizace_2014/textova_cast/orp_teplice_uap_a_final.pdf
http://www.risy.cz/cs
Tab.č.6 Podíl lesní půdy z celkového území.
Obec
Lahošť
Duchcov
Jeníkov
Zabrušany
Bílina
Světec

Lesní půda (ha)
25
145
85
120
375
259

Podíl lesní půdy (%)
8,4
9,4
11
13
12,6
23,1
76
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Obec
Ledvice
Hostomice
Teplice
Újezdeček

Lesní půda (ha)
83,79
9
254
45

Podíl lesní půdy (%)
20,3
2,9
10,6
25,4

https://geoportal.krustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/teplice/3_aktualizace_2014/textova_cast/orp_teplice_uap_a_final.pdf
http://www.risy.cz/cs

B.II.6.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)

Doprava štěrku a štěrkopísku na stavbu
Páteř silniční dopravy pro nákladní automobilovou dopravu tvoří silnice:
I. třídy:

I/13

II. třídy:

II/258, II/254

III. třídy:

III/25340, III/25342, III/253541, III/25613

Místní komunikace: ul. Důlní, ul. Ledvická, místní komunikace odbočující ze silnice
III/25342 v Oldřichově, ul. Boženy Němcové v Bílině
Úplné vyloučení provozu a NAD v době výstavby
• 14 denní nepřetržitý nickolejný provozu v TÚ Oldřichov u Duchcova – Bílina z důvodu
demolice stávajícího mostu a jeho náhrady násypovým tělesem,
•

4 denní výluka TK ve směru na Osek při realizaci provizorní propojení v PP,

•

7 denní výluka TK ve směru na Osek při definitivním zapojení v SP č.. 3,

•

7 denní výluka vlečky Duchcovská svařovna při provizorním zapojení do nové TK č.2
v SP č. 5,

•

7 denní výluka vlečky Duchcovská svařovna při definitivním zapojení ve SP6.

Během stavby bude omezen provoz na silnici Želénská a to při přestavbě trojpólového mostu u
zast. Želénky. Stávající široké krajnice budou využity pro zařízení staveniště a dojde tak k
zúžení jízdních pruhů a snížení rychlosti v místě stavby.

B.III.

Údaje o výstupech

B.III.1.
Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Provoz
Provoz na železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení
rekonstrukce zdrojem emisí.
Výstavba
Rozptylová studie pro fázi výstavby je součástí přílohy č.2 dokumentace. Během provádění
stavby je nutné recyklovat štěrk. Tato recyklace je stacionárním zdrojem znečištění ovzduší.
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Celkem štěrkového lože k recyklaci: celkem 71 165t během roku 2020.
1. území dotčené recyklací se nalézá na severním okraji Bíliny v blízkosti průmyslového
areálu. Nebližší obytná zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 350 m od plánované recyklační
základny. Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha
určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
00 Praha1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852t štěrku. To odpovídá době recyklace cca 29
dní.
2. území dotčené recyklací se nalézá v blízkosti žst. Oldřichov. Nebližší obytná zástavba se
nalézá ve vzdálenosti cca 500 m od plánované recyklační základny. Vlastní recyklace bude
probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Plocha určená pro recyklaci je
v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313t štěrku. To odpovídá době recyklace cca 60
dní.
Bodové zdroje
Novým dočasným – bodovým zdrojem budou pohonné jednotky recyklační linky - dieslové
motory
Při recyklaci kameniva kolejového lože se nejčastěji používá sestava Třídič –Odrazový drtič Třídič.
Pro primární třídění je využívána mobilní třídící jednotka, která využívá pro pohon
zabudovanou elektrocentrálu. Dieselmotor elektrocentrály (např. Perkins 1103A-33TG2 o
výkonu 48-52kW)
Tab.č.7 Celkový úhrn emisí z motorů recyklační linky za jednotlivé etapy výstavby
Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky

Recyklační základna
Počet dnů Množství
recyklace recykl.
materiálu/
v rámci
r.2020
rok
(m3)

NOx

PM2,5

PM10

Benzen

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

Benzo(a)pyren
[g/etapu]

Žst. Bílina

29

22 852

49,91

0,16

1,07

1,23

0,043

Žst. Oldřichov

60

48 313

103,3

0,33

2,21

2,58

0,09

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj je označena plocha ZS bude deponováno a tříděno štěrkové lože. Jednotlivé
zdroje v rámci plochy tvoří:
1. Motor nakladače pohybujícího se po ploše ZS
pro tento typ stroje platí stejná legislativní úprava jako pro pohonnou jednotku třídiče.
Pro výpočet byl vzorově uvažován kolový nakladač značky New Holland W270B, které splňují
emisní normu Tier 4 interim (EU norma stupeň 3B).
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Spotřeba pohonných hmot je dáná náročností vykonávané práce a je řazena jako lehká / střední
/ těžká.
Provozní podmínky:
Lehké:
Užitné práce. Dlouhé časové úseky na volnoběh. Jeřábovací práce.
Střední: Průměrné výkopové práce. Nakládka vozidel se střídáním volnoběhu a plných
otáček.
Těžké:
Nepřetržitá těžba ve tvrdém nebo skalnatém materiálu.
Práce na ploše ZS jsou ohodnoceny jako střední kategorie - spíše k horní hranici spotřeby.
Tab.č.8 Celkový úhrn emisí z motoru nakladače za jednotlivé etapy výstavby
Recyklační základna
Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky

Počet dnů
recyklace

Žst. Bílina

29

Žst. Oldřichov

60

v rámci
etapy

Množství
recykl.
materiálu

NOx

PM2,5

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

(m3)

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[g/etapu]

22 852

137,81

0,132

0,878

0,961

0,00089

48 313

285,12

0,273

1,817

1,988

0,00185

2. Emise TZL z mechanických procesů třídiče a kolového nakladače
Při nakládání se stavebními materiály vznikají emise TZL. Množství těchto látek je dáno:
Sdělením MŽP ČR odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1
písm. b) vyhlášky č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Manipulace s materiálem v r. 2020
Recyklační základna Bílina: 22 852t* 26,5g/t = 605,5kg TZL
Recyklační základna Oldřichov: 48 313t* 26,5g/t = 1 280,2kg TZL
Předpokládaný podíl PM10 z TZL činí 51%.
Předpokládaný podíl PM2,5 z PM10 činí 15% - podle US EPA AP42 (zdroj: „Revize podílů
PM10 a PM2,5 pro potřeby rozptylových studií- autoři: Ing. M.Modlík, Ing.H. Hnilicová
ČHMÚ)
Dále byly vzorově použity reálné parametry recyklační linky poskytnuté firmou RESTA a.s.
Liniové zdroje
Těžká nákladní doprava
Dopravu budou tvořit těžká nákladní vozidla (TNV) Zajišťující odvoz z recyklační základny na
skládku odpadu v k.ú. Růžodol.
Při uvažovaném objemu podsítného 6 856t z recyklační základny v Bílině a nákladním vozidle
s nosností 25t. Bude za dobu výstavby uskutečněno celkem 549 jízd.
Při uvažovaném objemu podsítného 14 494t z recyklační základny v Bílině a nákladním
vozidle s nosností 25t. Bude za dobu výstavby uskutečněno celkem 1 160 jízd. A to včetně
zpátečních.
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Tento celkový počet odpovídá cca 2-3 jízdám TNV/hod. po dobu provádění recyklace.
Uvažovaná rychlost po přístupových zpevněných komunikacích je 40km/hod.
Tab.č.9 Roční úhrn emisí z motorů nákladní dopravy za jeden rok stavby dle MEFA13
NOx

prach-PM10

úsek

prach-PM2,5

benzen

Benzo(a)pyren
ug/rok

Roční úhrn emisí (kg/rok)

Bílina

0,6

0.103

0,077

0,008

0,007

Oldřichov

1,2

0,213

0,159

0,016

0,014

Tato intenzita dopravy je natolik nízká, že se prakticky neprojeví na pozadí imisního příspěvku od plochy
staveniště.
Tab.č.10 Roční úhrn resuspenze TZL z povrchu staveništní komunikace/rok stavby dle AP 13.2.2.u
nezpevněných povrchů v oblasti Bíliny a Oldřichova
Staveništní
komunikace

prach-PM10

prach-PM2,5

Roční úhrn emisí (kg/rok)
Oblast Bílina

392,3

3,92

Oblast Oldřichov

811,6

8,11

B.III.2.
Odpadní vody
Provoz
Splaškové odpadní vody
Předpokládá se zachování současného způsobu odvedení splaškových vod z pozemních objektů
souvisejících s provozem trati.
Realizací stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ nejsou
dotčeny objekty produkující splaškové vody. Pro stavbou nedotčené objekty se množství
vypouštěných splaškových vod nemění.
V rámci stavby nejsou zřizovány nové objekty, které by byly zdrojem soustředění dešťových
vod. Nástupiště a přístupové chodníky jsou odvodněny na přilehlý terén. Plochy přístřešků pro
cestující jsou tak malého půdorysu, že umožňují odvodnění na terén či do přilehlé drenáže
žel.spodku. Odvedení drenážních vod z kolejiště je řešeno obnovou stávajících odvodňovacích
zařízení s odvedením vody do stávajících vodotečí.
Srážkové vody
Systém odvodnění železniční tratě po stavbě zůstane stávající. Srážkové vody se budou
částečně vsakovat a částečně budou odvedeny do stávajících stálých a občasných vodotečí.
Stávající prvky odvodnění budou obnoveny a pročištěny.
Výstavba
Bude zajištěn odvod povrchových vod z prostoru staveniště dle projektové dokumentace
jednotlivých stavebních objektů.
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V případě havarijního úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod budou
neprodleně provedena bezprostřední opatření a při odstraňování příčin a následků havárie se
bude postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie v době výstavby. Každá
taková skutečnost bude oznámena příslušným institucím dle tohoto plánu.
Pro stavební objekty ohrožené povodní bude v dalším stupni projektové dokumentace
vypracován povodňový plán stavby, který bude splňovat náležitosti zákona č. 254/2001 Sb. v
platném znění a odvětvové normy TNV 752931 - Povodňové plány.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových vod lze předpokládat v souvislosti s provozem sociálních zařízení pro
pracovníky stavby.
Předpokládá se, že staveniště bude vybaveno chemickými WC, plochy zařízení stavenišť
určených k umístění sociálního zázemí stavby mohou být dle své polohy vybaveny
bezodtokými jímkami nebo napojeny na veřejnou kanalizaci. Vody ze sprch a umýváren nesmí
být vypouštěny volně na terén.
V současném stupni projektové dokumentace není znám počet pracovníků, konkrétní umístění
Předpokládaná produkce splaškových vod na 1 pracovníka stavby:
120 l/osoba/směna
B.III.3.

Odpady

Dokumentace je zpracována podle právních předpisů platných v odpadovém hospodářství.
Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek:
č. 383/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady
č. 384/2001 Sb. Vyhláška MŽP o nakládání s PCB
č. 237/2002 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků
č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady
č. 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady)
č. 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
č. 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému
sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
č. 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
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a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
pozdějších předpisů
č. 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období
2015 - 2024
č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
č. 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
č. 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 výše uvedeného zákona o odpadech:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle
§ 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem
o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení
obsahující PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po
dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se
zvláštními právními předpisy,
Kontrolní chemické analýzy
V rámci přípravné dokumentace bylo ve stanovené části stavby dopravní infrastruktury (liniové
stavby) vykopáno 25 sond, z nichž byly odebrány dílčí vzorky štěrkového lože. Z každé sondy
byly odebrány dílčí vzorky použité k vytvoření místních vzorků. Z místních vzorků (KS) byly
následně v souladu s plánem odběru vzorků vytvořeny celkem 2 reprezentativní terénní
vzorky (K). Reprezentativní vzorky byly vytvořeny tak, aby poskytly informaci o znečištění
použitých stavebních materiálů štěrkového lože. Reprezentativní terénní vzorky byly vytvořeny
homogenizací místních vzorků z určených úseků stavby v plastovém pytli a po zmenšení
hmotnosti kvartací následně umístěny do vzorkovnice (dvojitý polyetylénový sáček). Ze vzorků
byly odstraněny kameny o velikosti v jednom směru větším než 1 cm.
Hmotnost reprezentativních terénních vzorků činila cca 4 - 6 kg. Do laboratoře ke zkouškám
byly vzorky převezeny osobním automobilem.
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Vzorky byly dodány do akreditované zkušební laboratoře AQUATEST a.s. - Praha
(č. akreditace 1243), kde byly upraveny (homogenizovány, drceny) a byly z nich vytvořeny
laboratorní a zkušební vzorky, které byly podrobeny požadovaným zkouškám. Duplicitní
vzorky jsou archivovány pro případné kontrolní zkoušky
Lokalizace míst odběru vzorků
Vzorky byly odebrány ve dnech 9. až 13.1. 2014 z pražcového podloží v místech, jejichž
staničení je uvedeno v následující tabulce č. 8.
Tab.č.11 Lokalizace odebraných vzorků
Reprezentativní
Místo odběru místních vzorků
terénní vzorek
Železniční stanice Oldřichov u Duchcova
pražcové podloží - kolej č. 1, km 22,450
pražcové podloží - kolej č. 1, km 22,580
pražcové podloží - kolej č. 1, km 22,680
pražcové podloží - kolej č. 1, km 22,900
pražcové podloží - kolej č. 1, km 23,150
K1
pražcové podloží - kolej č. 2, km 22,450
pražcové podloží - kolej č. 2, km 22,580
pražcové podloží - kolej č. 2, km 22,680
pražcové podloží - kolej č. 2, km 22,900
pražcové podloží - kolej č. 2, km 23,150
Traťový úsek Oldřichov u Duchcova - Bílina
pražcové podloží - kolej č. 2, km 23,800
pražcové podloží - kolej č. 2, km 24,200
pražcové podloží - kolej č. 2, km 24,800
pražcové podloží - kolej č. 2, km 25,400
pražcové podloží - kolej č. 2, km 26,000
pražcové podloží - kolej č. 1, km 26,600
pražcové podloží - kolej č. 1, km 27,200
pražcové podloží - kolej č. 1, km 27,800
K2
pražcové podloží - kolej č. 1, km 28,400
pražcové podloží - kolej č. 1, km 29,000
pražcové podloží - kolej č. 1, km 29,500
pražcové podloží - kolej č. 1, km 30,000
pražcové podloží - kolej č. 1, km 31,800
pražcové podloží - kolej č. 1, km 32,500
pražcové podloží - kolej č. 1, km 33,100

Hloubka odběru*
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m

* hloubka odběru vzorku vztažena k temeni kolejnice

Rozsah chemických analýz
Rozsah chemických analýz vycházel z tabulky č. 6.1 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 376/2001 Sb.,
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (poznámka: vyhláška byla k 1.4. 2016 zrušena a
nahrazena novou vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) a byl
doplněn o zkoušky ke zjištění ukazatelů z tabulek č. 2.1, č. 4.1 a č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ekotoxicita byla ověřována
v rozsahu tabulky č. 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. na čtyřech testovaných organizmech
v neředěném vodném výluhu.
Tabulka č. 6.1 z přílohy č. 6 vyhlášky č. 376/2001 Sb. stanovovala limity pro hodnocení
nebezpečné vlastnosti H 13 (poznámka: novelizací zákona 185/2001 Sb. v roce 2010 změněno
83

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

na H 15, na základě Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18.12. 2014 došlo k přeznačení
z H 15 na HP 15 - Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených
nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl).
Tabulka č. 2.1 z přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. uvádí nejvýše přípustné hodnoty
ukazatelů (pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti) pro ukládání odpadů na skládky příslušné
skupiny.
Tabulka č. 4.1 z přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. stanovuje nejvýše přípustné koncentrace
škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad.
V příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. jsou uvedeny požadavky na obsah škodlivin
v odpadech využívaných na povrchu terénu. Tabulka č. 10.1 uvádí nejvýše přípustné
koncentrace škodlivin v sušině odpadů využívaných na povrchu terénu. Tabulka č. 10.2 uvádí
požadavky na výsledky ekotoxikologických testů.
Výsledky chemických analýz
Tab. č. 12 Srovnání výsledků analýz s nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů pro jednotlivé třídy
vyluhovatelnosti dle tabulky č. 2.1 přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady
Úsek trati:
Reprezentativní
vzorek:
DOC
Fenolový index
Chloridy
Fluoridy
Sírany
As
Ba
Cd
Cr celkový
Cu
Hg
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Mo
RL (rozpuštěné látky)
pH
1)

Třídy vyluhovatelnosti [v mg/l]

Oldřichov u Duchcova - Bílina
K1

K2

I

IIa

IIb

III

13,6
< 0,01

19,7
< 0,01

80

80

100

1)

1)

0,33

0,23

1)

1)

0,0076
< 0,050
< 0,00050
0,0079
0,0163
< 0,0003
0,0155
0,0070
< 0,0050
< 0,010
0,096
< 0,0050
100,0
7,38

< 0,0050
< 0,050
< 0,00050
0,0052
0,0419
< 0,0003
0,0177
< 0,0050
< 0,0050
< 0,010
0,069
< 0,0050
122,0
7,54

50
0,1
80
1
100
0,05
2
0,004
0,05
0,2
0,001
0,04
0,05
0,006
0,01
0,4
0,05
400

1 500
30
3 000
2,5
30
0,5
7
10
0,2
4
5
0,5
0,7
20
3
8 000
>= 6

1 500
15
2 000
0,2
10
0,1
1
5
0,02
1
1
0,07
0,05
5
1
6 000
>= 6

2 500
50
5 000
2,5
30
0,5
7
10
0,2
4
5
0,5
0,7
20
3
10 000

pokud je stanovena hodnota ukazatele RL, není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů

Tab. č. 13 Srovnání výsledků analýz s nejvýše přípustnými koncentracemi škodlivin pro odpady, které
nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad dle tabulky č. 4.1 přílohy č. 4 vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Úsek trati:
Reprezentativní
vzorek:

Oldřichov u Duchcova - Bílina
K1

K2

Limitní koncentrace škodlivin
pro odpady
[v mg/kg sušiny]
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Úsek trati:

Oldřichov u Duchcova - Bílina

Limitní koncentrace škodlivin
pro odpady
[v mg/kg sušiny]

Reprezentativní
K1
K2
vzorek:
SUMA BENZENU, TOLUENU, ETHYLBENZENU A XYLENŮ
BTEX
< 0,05
0,083
6
UHLOVODÍKY OBSAHUJÍCÍ 10 AŽ 40 UHLÍKOVÝCH ATOMŮ V MOLEKULE
Uhlovodíky C10-C40
6521)
799
500
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (SUMA VYBRANÝCH PAU)
Suma PAU
1,86
16,3
80
POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (SUMA KONGENERŮ Č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Suma kongenerů PCB
< 0,005
< 0,005
1
TOC (CELKOVÝ ORGANICKÝ UHLÍK)
TOC
251 000
179 000
30 0002) (3 %)
1)

vyhovuje/nevyhovuje s výhradou - na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr při zohlednění
nejistoty měření může/nemusí limitní hodnotu přesahovat
2)
v případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu,
že je hodnota DOC =< 50 mg/l
Tab. č. 14 Srovnání výsledků analýz s limitními hodnotami ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti
H13 (HP 15) dle tabulky č. 6.1 přílohy č. 6 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů a srovnání výsledků analýz s limitními hodnotami obsahů vybraných škodlivin v sušině (PCB) pro
hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 (HP 15) dle tabulky č. 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky č. 376/2001 Sb., o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Úsek trati:

Oldřichov u Duchcova - Bílina

Reprezentativní vzorek:
K1
pH
pH
7,38
KONDUKTIVITA
Konduktivita
3,2
FENOLOVÝ INDEX
Fenolový index
< 0,01
KYANIDY CELKOVÉ
Kyanidy celkové
< 0,003
KYANIDY SNADNO UVOLNITELNÉ
Kyanidy snadno uvolnitelné
< 0,003
KOVY
As
0,0076
Cd
< 0,00050
Cr celkový
0,0079
Hg
< 0,0003
Ni
0,0155
Pb
0,0070
Se
< 0,010
POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY
PCB
< 0,005

Limitní hodnota

K2
7,54

5,5 - 13

11,4

2 000 mS/m

< 0,01

100 mg/l

< 0,003

20 mg/l

< 0,003

10 mg/l

< 0,0050
< 0,00050
0,0052
< 0,0003
0,0177
< 0,0050
< 0,010

5,0 mg/l
0,5 mg/l
50,0 mg/l
0,05 mg/l
50,0 mg/l
10,0 mg/l
5,0 mg/l

< 0,005

20 mg/kg
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Tab. č. 15 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu (srovnání výsledků
analýz s nejvýše přípustnými koncentracemi škodlivin v sušině odpadů dle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)
Úsek trati:

Oldřichov u Duchcova - Bílina

Reprezentativní
K1
K2
vzorek:
Kovy
As
35,9
32,0
Cd
< 0,50
< 0,50
Cr celkový
56,0
367
Hg
< 0,100
< 0,100
Ni
51,2
195
Pb
18,7
56,0
V
71,1
62,0
MONOCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (NEHALOGENOVANÉ)
Suma BTEX
< 0,05
0,083
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY
Suma PAU
1,86
16,3
CHLOROVANÉ ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY
EOX
< 1,0
1,7
OSTATNÍ UHLOVODÍKY (SMĚSNÉ, NEHALOGENOVANÉ)
Uhlovodíky C10-C40
652
799
OSTATNÍ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (HALOGENOVANÉ)
PCB
< 0,005
< 0,005

Limitní hodnota
[v mg/kg sušiny]

10
1
200
0,8
80
100
180
0,4
6
1
300
0,2

Tab. č. 16 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů (dle tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)
Úsek trati:
Reprezentativní
vzorek:

Poecilia reticulata

Daphnia magna

Oldřichov u Duchcova - Bílina
K1

K2

prům.
mortalita
0%

prům.
mortalita
0%

prům.
imobilizace
10,0 %

prům.
imobilizace
0%

Zkoušky akutní toxicity
I

II

ryby
nesmí
ryby
nesmí
vykazovat
vykazovat
v ověřovacím
testu v ověřovacím
testu
výrazné změny chování výrazné změny chování
ve
srovnání ve
srovnání
s kontrolními
vzorky s kontrolními
vzorky
a nesmí uhynout ani a nesmí uhynout ani
jedna ryba
jedna ryba
(mortalita 0 %)
(mortalita 0 %)
procento
procento
imobilizace perlooček imobilizace perlooček
nesmí
v ověřovacím nesmí
v ověřovacím
testu přesáhnout 30 % testu přesáhnout 30 %
ve
srovnání ve
srovnání
s kontrolními vzorky
s kontrolními vzorky
(imobilizace ≤ 30
(imobilizace ≤ 30
%)
%)
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Úsek trati:
Reprezentativní
vzorek:

Oldřichov u Duchcova - Bílina
K1

K2

Desmodesmus
subspicatus

prům.
stimulace
1,3 %

prům.
stimulace
14,0 %

Sinapis alba

prům.
stimulace
3,9 %

prům.
stimulace
7,4 %

Zkoušky akutní toxicity
I

II

neprokáže
se
neprokáže
se v ověřovacím
testu
v ověřovacím
testu inhibice nebo stimulace
inhibice růstu řasy větší růstu řasy větší než 30
než 30 % ve srovnání %
ve
srovnání
s kontrolními vzorky
s kontrolními vzorky
(inhibice
nebo
(inhibice ≤ 30%)
stimulace ≤ 30%)
neprokáže
se
neprokáže
se v ověřovacím
testu
v ověřovacím
testu inhibice nebo stimulace
inhibice růstu kořene růstu kořene semene
semene větší než 30 % větší než
30 % ve
ve
srovnání srovnání s kontrolními
s kontrolními vzorky
vzorky
(inhibice
nebo
(inhibice ≤ 30%)
stimulace ≤ 30%)

Odborné stanovisko pověřené osoby
Na základě výsledků výše uvedených chemických analýz je možné s vysokou mírou
pravděpodobnosti, blížící se jistotě, předpokládat, že znečištění stavebních materiálů
nedosáhne hodnot, které by způsobily jejich nebezpečné vlastnosti (zkoušky vyloučily
přítomnost nebezpečných vlastností HP 14 „Ekotoxický“ a HP 15 „Odpad schopný
vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností,
kterou v době vzniku neměl“). Nebezpečný odpad, viz § 4 odst. 1) písm. a) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, lze předpokládat ve
vymezených částech stavby - místa zřetelně znečištěná ropnými látkami (výhybky).
Tato místa je doporučeno odtěžit přednostně a s materiály z těchto míst nakládat dále
jako s nebezpečným odpadem.
Materiály odnímané z předmětné stavby, pokud se stanou odpady, nebudou patřit mezi
odpady uvedené pod písmenem A. (Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na
skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na
povrchu terénu) přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. - odpady bude možné ukládat
na skládky příslušných skupin nebo využívat na povrchu terénu.
Materiály odnímané ze stavby nesplňují požadavek bodu 5 přílohy č. 4 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S - inertní odpad.
Vodný výluh vyhovuje u všech vzorků požadavkům na uložení odpadů na skládku
skupiny S-IO, jejich uložení na skládku S-IO však brání zvýšené koncentrace
organických škodlivin (uhlovodíky C10-C40).
Všechny vzorky stavebních materiálů, které by se mohly v rámci předmětné stavby
stát odpadem, podrobené zkouškám vyhověly nejvýše přípustným hodnotám
stanoveným v tabulce č. 2.1 z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. pro třídu
vyluhovatelnosti I. Případný odpad bude možné odstraňovat uložením na skládku S-

87

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

OO1 nebo S-OO3 v souladu s bodem 6., resp. bodem 7 z přílohy č. 4 vyhlášky č.
294/2005 Sb.
Koncentrace škodlivin v sušině vzorků stavebních materiálů, které by se mohly
v rámci předmětné stavby stát odpadem, nesplňují požadavky přílohy č. 10 k vyhlášce
č. 294/2005 Sb. Případný odpad bude možné využívat na povrchu terénu pouze
v místech, kde jsou pozaďové hodnoty znečištění srovnatelné se znečištěním
zjištěným ve vzorcích odebraných ze stavby (dle bodu 5 z přílohy č. 11 vyhlášky
č. 294/2005 Sb.).
Ekotoxikologické testy vzorků stavebních materiálů, které by se mohly v rámci
předmětné stavby stát odpadem, vypovídají o skutečnosti, že případné odpady budou
splňovat požadavky přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. uvedené v tabulce č. 10.2
sloupec I. a II. Ekotoxikologické testy vypovídají o skutečnosti, že odpad nemá
vlastnosti, které by bránily jeho využívání na povrchu terénu v důsledku jejich
ekotoxicity.
Obecně pověřená osoba konstatuje, že využívání dotčených odpadů na povrchu terénu
mimo území stavby se jeví jako nemožné. Pro případné využívání odpadů na povrchu
terénu je nutné předpokládat nutnou úpravu odpadů a ověření jejich vlastností před
rozhodnutím o dalším nakládání s nimi.
Pověřená osoba upozorňuje, že způsob odběru a přípravy vzorků zvyšuje hodnoty
ukazatelů zjišťovaných zkouškami a průměrné znečištění použitých stavebních
materiálů je pravděpodobně nižší.
Závěrečné hodnocení pověřené osoby
Z posouzení výsledků zkoušek vzorků odebraných z dotčené stavby dopravní infrastruktury
vyplývá, že případné odpady vzniklé odstraňováním (rekonstrukcí) stavby, s výjimkou míst
zřetelně znečištěných ropnými látkami (místa stání lokomotiv, výhybky):
nebudou nositeli nebezpečné vlastnosti HP 14 a HP 15, které by mohlo být
nebezpečné pro jednu nebo více složek životního prostředí nebo pro zdraví lidí (bude
se jednat o odpady kategorie „ostatní odpad“),
budou vyhovovat třídě vyluhovatelnosti I dle tabulky č. 2.1. z vyhlášky č. 294/2005
Sb. a jejich případné odstraňování na skládkách skupiny S - ostatní odpad je možné
bez komplikací. Odpad bude možné ukládat na všechny podskupiny skládek skupiny
S-OO. Odpady je možné na skládkách S-OO s výhodou využívat jako materiál vhodný
k technickému zabezpečení skládky nebo pro vytvoření vyrovnávací vrstvy při
uzavírání skládky. Po ověření kritických ukazatelů (zejména uhlovodíků C10-C40) je
pravděpodobné, že některé dodávky odpadů bude možné uložit i na skládku skupiny
S-IO,
je možné z hlediska mísitelnosti při ukládání na skládku považovat za vhodný
k míšení se všemi druhy odpadu,
lze zařadit jako vyhovující sloupci I. a II. tabulky č. 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb.
je doporučeno odpady vznikající v rámci předmětné stavby podrobit úpravě před
dalším případným využíváním na povrchu terénu nebo uložením na skládku. Jako
vhodné se jeví rozdělení odpadů na frakci kamení a frakci zemin a s frakcemi nakládat
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dále samostatně. Kamení využívat bez omezení. Zeminy použít jako materiál
k technologickému zabezpečení skládky nebo pro využití na povrchu terénu (v případě
souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady). Jako kritické ukazatele uvedené v základním
popisu odpadu pro odpad určený k využití na povrchu terénu jsou navrženy As, Cr, Ni,
PAU, EOX, a uhlovodíky C10-C40 (absolutní koncentrace v sušině odpadu - mg/kg).
Pro odpady přijímané na skládky (zejména v případě úmyslu předávat odpad na
skládky S-IO) jsou jako kritické ukazatele navrženy uhlovodíky C10-C40 (absolutní
koncentrace v sušině odpadu - mg/kg).
Přímé využívání odpadů, vznikajících při rekonstrukci stavby, na povrchu terénu se jeví jako
nemožné. Pro případné využívání odpadů na povrchu terénu je nutné předpokládat nutnou
úpravu odpadů a ověření jejich vlastností před rozhodnutím o dalším nakládání s nimi.
Při realizaci stavby je doporučeno přednostně odtěžit místa zřetelně znečištěná ropnými látkami
(místa stání lokomotiv, výhybky) a s odtěženými materiály (odpady) nakládat odděleně od
ostatních stavebních odpadů ze stavby.
Množství vyzískaných materiálů a možnosti jejich využití nebo odstranění
Pro určení množství jednotlivých druhů odpadů byl zpracován seznam odpadů ze stavby,
vycházející z plánovaných prací a vztahující se k jednotlivým provozním souborům (dále jen
PS) a stavebním objektům (dále jen SO). Jedná se především o výkopovou zeminu, štěrk ze
železničního svršku, stavební suť a beton z demolic, vybouraný asfaltový beton, demontované
kovové konstrukce, smýcené keře a kácené stromy z prostoru staveniště.
Vybouraný beton
/kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie odpadu O/
Vybouraný beton, včetně železobetonu, bude přednostně zpracován v zařízeních na recyklaci
stavebních odpadů (odvoz např. do recyklačního střediska stavebních odpadů
Teplice-Řetenice v k.ú. Teplice-Řetenice).
Beton určený k recyklaci musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Stavební suť
/kód odpadu 17 01 02 - Cihly, kategorie O, kategorie odpadu O/
Stavební suť bude přednostně recyklována v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů (odvoz
např. do recyklačního střediska stavebních odpadů Teplice-Řetenice v k.ú. Teplice-Řetenice).
Stavební suť určená k recyklaci musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
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Živičný kryt
/kód odpadu 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kategorie
odpadu O/
Vybouraný živičný kryt (asfaltový beton) bude recyklován v zařízeních na recyklaci stavebních
odpadů (odvoz např. do recyklačního střediska stavebních odpadů Teplice-Řetenice v k.ú.
Teplice-Řetenice), popřípadě vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší obalovně živičných
směsí na předrcení a následné využití.
Železniční pražce
Nakládání s železničními pražci je v kompetenci SŽDC, s.o. Pražce, které svou kvalitou již
nevyhovují konstrukci železničního svršku, je nutné odstranit na základě požadavků SŽDC, s.o.
Pražce s odpovídající kvalitou mohou být znovu využity na údržbu a opravy železničního
svršku.
Stávající železniční svršek bude snesen a o jeho dalším využití bude rozhodnuto na základě
kategorizace svrškového materiálu (v souladu s předpisem SŽDC „S3, díl XV - Vyzískaný
materiál železničního svršku“), která se zpracovává před realizací stavby a přesně vyhodnocuje
konkrétní stav vyzískaného materiálu (nakládání s vyzískaným materiálem se bude řídit
Směrnicí SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem ze dne 7.1. 2013). V následujících
kapitolách je popsán způsob nakládání s vyřazenými pražci, které bude možno využívat nebo
odstraňovat teprve na základě rozhodnutí SŽDC, s.o.
Betonové pražce
/kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie odpadu O/.
Nepoužitelné a vyřazené betonové pražce budou přednostně recyklovány na drtícím zařízení
(odvoz např. do recyklačního střediska stavebních odpadů Teplice-Řetenice v k.ú. TepliceŘetenice).
Dřevěné pražce
/kód odpadu 17 02 04* - Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné, kategorie odpadu N/
Dřevěné pražce nesmí být v žádném případě odstraňovány volným pálením. Nepoužitelné a
vyřazené dřevěné pražce budou předány k využití nebo k odstranění pouze oprávněné
právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení
k využití nebo k odstranění (např. skládka S-NO Všebořice - Podhoří v k.ú. Všebořice a
Dělouš) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.
Poznámka:
Nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky, ošetřenými kreosotovými oleji (zejména
s použitými dřevěnými pražci, mostnicemi nebo sloupy) upravuje interní pokyn Odboru
provozuschopnosti GŘ SŽDC, s.o. (dopis pod č.j.: 27691/2016-SŽDC-O15), který vychází ze
„Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými
dřevěnými výrobky, ošetřenými kreosotovými oleji, zejména s použitými dřevěnými
železničními pražci, mostnicemi nebo sloupy (ošetřenými před 31.12. 2002) pro jiný něž
původní účel, ke kterému byly vyrobeny, ve smyslu platných právních předpisů“.
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Kovový odpad
Kovový odpad /kód odpadu 17 04 02 - Hliník (cca 300 kg), 17 04 05 - Železo a ocel
(cca 4 643 t), 17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 (cca 3 t), vše kategorie odpadu O/
zahrnující veškeré kovové konstrukce, kolejnice, drobné kolejivo, části výhybkových
konstrukcí vyjma nebezpečných, demontované kabelové rozvody, spojovací materiál, je
majetkem SŽDC, s.o. Materiál, který se již nehodí pro potřeby SŽDC, s.o. (např. znovupoužití
na provozně méně zatížených tratích) nebo pro své opotřebení, stáří, nevyhovující technické
vlastnosti, je využitelný jako druhotná surovina (lze jej odprodat oprávněné právnické osobě
nebo fyzické osobě oprávněné k podnikaní, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo
výkupu určeného druhu odpadu).
Kamenná suť
/kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03,
kategorie odpadu O/
Kamenná suť bude přednostně zpracována v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů (odvoz
např. do recyklačního střediska stavebních odpadů Teplice-Řetenice v k.ú. Teplice-Řetenice).
Výkopová zemina
/kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03,
kategorie odpadu O/
Na základě § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na nakládání
s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební
činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby
na místě, na kterém byl vytěžen.
Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména z úprav a obnovy
železničního spodku, z úprav mostních objektů, z výkopů kabelových tras apod.
Celkové množství výkopové zeminy zařazené do I. třídy těžitelnosti činí cca 149 324 t, do II.
třídy těžitelnosti činí cca 1 421 t. Výkopovou zeminu nebude možné využít v předmětné stavbě.
Lze očekávat, že část výkopových zemin (jedná se zejména o zeminu pod úrovní pláně tělesa
železničního spodku) nebude splňovat limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu (tyto
zeminy mohou obsahovat nadlimitní hodnoty zejména arzénu, PAU a uhlovodíků
C10 - C40).
S přebytečnou výkopovou zeminou bude proto nakládáno v závislosti na míře znečištění.
Pokud na základě provedených rozborů, které provede zhotovitel stavby, bude splňovat
podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu, které jsou stanoveny v § 12 a v příloze č.
11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, bude ji
možné využít k terénním úpravám nebo na rekultivace lidskou činností postižených pozemků
v zájmovém území stavby.
V případě, že nebude vyhovovat podmínkám pro využívání odpadů na povrchu terénu, bude
odstraněna (v závislosti na míře znečištění) na příslušné skládce odpadů).
Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou
a požadavků příslušného orgánu státní správy.
Štěrkové lože ze železničního svršku
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Materiál štěrkového lože v současnosti nevyhovuje z hlediska únosnosti,
mechanických vlastností i z hlediska kvality materiálu. Tento materiál bude recyklován.
V dokumentaci je uvažováno s maximálním využitím stávajícího štěrkového lože (recyklátu)
v souladu s Obecnými technickými podmínkami ”Kamenivo pro kolejové lože” (č. j. 59
110/2004-O13 z 23.8. 2004, ve znění změny č.1 č.j. 23.155/06-OP z 31.7.2006 s účinností od
1.8.2006) a s předpisem SŽDC „S3, díl X - Kolejové lože a jeho uspořádání“.
Recyklace, recyklační plocha
Obecný popis procesu recyklace
Před odtěžením štěrku z trati budou z daného úseku odebrány vzorky pro stanovení
kontaminace štěrkového lože. Odběrům budou přítomni zástupci SŽDC, s.o., pověřená osoba
dle zákona o odpadech, zhotovitel stavby a zástupci orgánů státní správy. Podle výsledků
chemických analýz bude upřesněno další nakládání se štěrkovým ložem.
Provedení vlastní recyklace spočívá v mechanickém zpracování materiálu a jeho roztřídění na
zrnitostní frakce 0-8 mm (zahliněná frakce), 8-31,5 a 31,5-63 mm. Využití recyklátu vychází
z mechanických vlastností štěrku.
Materiál v areálu recyklační základny přebírá zaškolená obsluha a provádí jeho uložení na
přechodnou deponii. Původ, druh a množství materiálu je průběžně evidováno.
Nekontaminovaný materiál je dočasně skladován nebo přímo recyklován, na základě místních
podmínek. Po recyklaci jsou opět odebrány vzorky jednotlivých frakcí a laboratorně stanovena
míra kontaminace.
Linka se skládá z třídícího stroje a rotačního odrazového drtiče. Stroje jsou napájeny
z vlastního dieselagregátu. Plnění stroje je prováděno kolovým nakladačem. Při provozu je
podle potřeby možné skrápění podávaného materiálu vodou. Výkon stroje se pohybuje od
80 - 150 t/h, podle druhu zpracovávaného materiálu. Velmi výhodné je umístění areálu přímo
u kolejiště, tak aby byla umožněna doprava pouze přepravními vagóny až na místo přechodné
deponie.
V případě průběžného odvozu není nutno materiál přechodně skladovat, a tak jsou omezeny
požadavky na přechodné deponie.
Recyklační základna
Pro technologii se snesením kolejového roštu a následném odtěžení štěrkového lože jsou
navrženy recyklační základny na plochách:
•

k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha1

Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852t štěrku. To odpovídá době recyklace cca
29 dní.
•

k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Plocha určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s.
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha1

Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313t štěrku. To odpovídá době recyklace cca
60 dní.
Recyklovány budou pouze odpady kategorie OSTATNÍ, tj. štěrk ze železničního svršku.
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Recyklace nebude prováděna kontinuálně, ale postupně v závislosti na realizaci stavby. Podle
zkušeností z již realizovaných staveb využívají zhotovitelé stavby pro recyklaci mobilní
mechanizaci, nasazovanou vždy na určené časové období.
Pro recyklovaný materiál budou provedeny zkoušky kontaminace v rozsahu požadovaném
platnou legislativou na vstupech i výstupech. Míra kontaminace materiálu, který bude
recyklován, bude doložena zhotovitelem stavby výsledky chemických analýz ve fázi realizace.
Poznámka:
Před zahájením provozu recyklační základny předloží vybraný zhotovitel, který bude provádět
recyklaci štěrku z kolejového lože, investorovi souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje
s provozováním zařízení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Po ukončení recyklace štěrkového lože bude plocha vyklizena a uvedena do původního stavu.
Podsítné
/kód odpadu 17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem
17 05 07, kategorie odpadu O/
Jedná se o kamenivo nevyhovující frakce (0-8 mm). Jde o úlomky štěrku, drobného kameniva,
příměsi prachu, minerálních i organických částic. Na tyto složky jsou v převážné míře vázány
škodlivé látky obsažené v železničním svršku. Je nutné s tímto materiálem nakládat v závislosti
na míře znečištění, které bude dokladovat zhotovitel stavby provádějící recyklaci štěrkového
lože.
V projektové dokumentaci je uvažováno s uložením podsítného na skládce skupiny S - ostatní
odpad
Štěrkové lože kontaminované
/kód odpadu 17 05 07* - Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné
látky, kategorie odpadu N/
Pod katalogové číslo 17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky je
možné zakategorizovat železniční svršek z oblastí pod výhybkovými výměnami a místa stání
hnacích jednotek kolejových vozidel, příp. odstavných kolejí.
V celém úseku stavby bylo provedeno místní šetření za účelem stanovení rozsahu průzkumu
kontaminace a vymezení povrchové kontaminace stávajícího štěrkového lože. Štěrkové lože
kontaminované bylo lokalizováno:
ve výhybkách - odtěžení kontaminovaného materiálu z výhybek je doporučeno pouze
pod výměnovou částí, kde je patrná kontaminace na povrchu. Z praktických
zkušeností (zejména z již realizovaných staveb modernizací a optimalizací
železničních koridorů) je průměrné množství kontaminovaného materiálu na výhybku
15 m3.
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (zejména ropné uhlovodíky)
bude odstraněn na příslušné skládce odpadů (např. skládka S-NO Všebořice - Podhoří v k.ú.
Všebořice a Dělouš).
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Zbytky izolačních materiálů
/kód odpadu 17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01
a 17 06 03, kategorie odpadu O/
Zbytky izolačních materiálů budou odstraněny na skládce skupiny S - ostatní odpad.
Smýcená dřevní hmota
/kód odpadu 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad, kategorie odpadu O/
Jedná se o pokácené stromy, smýcené keře a pařezy, které budou odstraněny z prostoru
staveniště. Kvalitní vzrostlé stromy lze využít jako řezivo (doporučení - kmeny stromů
a silnější větve budou nařezány a nabídnuty k prodeji právnickým nebo fyzickým osobám
k využití jako palivové dřevo vhodné na otop do kamen, kotlů na dřevo, krbů a krbových
kamen).
Poznámka:
V případě, že kvalitní vzrostlé stromy budou využity jako řezivo k prodeji právnickým
nebo fyzickým osobám, nebude výše uvedený způsob nakládání s pokácenými stromy z prostoru
staveniště podléhat zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Smýcené keře a náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevní
štěpky jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud nebude možné tento
rostlinný odpad (dřevní štěpky) využít v nejbližší kompostárně (např. kompostárna Chudeřice
v k.ú. Chudeřice u Bíliny), lze jej využít v zařízení na energetické využívání odpadů.
Spalování dřevní hmoty na veřejném prostranství není v souladu s platnou legislativou
povoleno (zákon o odpadech, zákon o ovzduší). V případě porušení zákazu je pokutováno.
Ostatní odpady
S následujícími materiály a zařízeními, které jsou majetkem SŽDC, s.o., bude nakládáno na
základě rozhodnutí SŽDC, s.o. Jedná se o:
•

Pryžové podložky /kód odpadu 07 02 99 - Pryžové podložky (žel. svršek), kategorie
odpadu O/

•

Průchodky, pojistky (kód odpadu 16 02 14 - Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly
16 02 09 až 16 02 13, kategorie O)

•

Přístrojové transformátory bez olejové náplně /kód odpadu 16 02 14 - Vyřazená
zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13, kategorie odpadu O/

•

Vyřazená elektronická zařízení a přístroje /kód odpadu 16 02 14 - Vyřazená zařízení
neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13, kategorie odpadu O/

•

Odpojovače /kód odpadu 17 01 03 - Tašky a keramické výrobky, kategorie odpadu O/

•

Porcelánové izolátory /kód odpadu 17 01 03 - Tašky a keramické výrobky, kategorie
odpadu O/

•

Polyetylénové podložky /kód odpadu 17 02 03 - Plasty, kategorie odpadu O

V případě, že výše uvedené materiály a zařízení nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC,
s.o., stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy
v odpadovém hospodářství.
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Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad (dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.) je odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (viz Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne
18.12. 2014). Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se provádí v souladu s § 7 až § 9
zákona o odpadech.
Na základě § 16 odst. 3 zákona o odpadech může s nebezpečnými odpady nakládat původce
(zhotovitel stavby) pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu státní správy
(shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu). V případě, že v rámci
stavby přesáhne produkce nebezpečných odpadů 100 t/rok, bude orgánem státní správy
udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady příslušný krajský úřad (Krajský úřad
Ústeckého kraje). Pokud produkce nebezpečných odpadů nepřesáhne 100 t/rok, bude orgánem
státní správy udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obecní úřad obce
s rozšířenou působností (Teplice, Bílina). Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady jsou stanoveny v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění.
Při realizaci předmětné stavby vzniknou následující nebezpečné odpady:
•

Odpadní ředidla (kód odpadu 07 03 04* - Jiná organická rozpouštědla).

•

Odpadní nátěrové hmoty (kód odpadu 08 01 11* - Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).
Výše uvedené nebezpečné odpady lze předat k využití nebo k odstranění pouze
oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění (např. spalovna
nebezpečného odpadu) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.

•

Demontovaná elektrická zařízení:
-

transformátory s olejovou náplní (kód odpadu 16 02 13* - Vyřazená zařízení
obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 - 16 02 12),

-

výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní (kód odpadu 16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 16 02 12),

-

výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní (kód odpadu 16 02 13* - Vyřazená
zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 - 16 02 12),

Demontovaná výše uvedená zařízení budou předána oprávněné právnické osobě nebo
fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu uvedeného druhu odpadu.
Olověné akumulátory (kód odpadu 16 06 01* - Olověné akumulátory).
V případě, že olověné akumulátory nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC,
s.o., stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu s právní legislativou,
platnou na úseku odpadového hospodářství.
Nikl - kadmiové baterie a akumulátory (kód odpadu 16 06 02* - Nikl - kadmiové
baterie a akumulátory).
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V případě, že nikl - kadmiové baterie nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC,
s.o., stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu s právní legislativou,
platnou na úseku odpadového hospodářství.
Dřevěné železniční pražce (kód odpadu 17 02 04* - Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné).
Kabely s izolací papír - olej (kód odpadu 17 04 10* - Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky)
Jsou využitelné jako druhotná surovina a je možné je odprodat oprávněné právnické
osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikaní, která je provozovatelem zařízení ke
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu.
Kontaminovaná zemina (kód odpadu 17 05 03* - Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky).
Kontaminované zeminy je možné odstranit na dekontaminační nebo přímo na skládce
odpadů skupiny S - nebezpečný odpad (např. skládka S-NO Všebořice - Podhoří v k.ú.
Všebořice a Dělouš).
Štěrkové lože kontaminované (kód odpadu 17 05 07* - Štěrk ze železničního svršku
obsahující nebezpečné látky).
Dále mohou na stavbě vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností
zhotovitele. Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování projektové
dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele (investorem ve výběrovém
řízení) a bude vycházet z jeho použitých technologií.
Odpady z provozu
Hlavním procesem produkujícím odpady z provozu bude úklid železničních stanic a zastávek,
a údržba veškerého zařízení související s provozem železniční dopravy.
Způsoby využívání a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu
a budou respektovat platnou legislativu.
V následující tabulce jsou uvedeny druhy produkovaných odpadů z provozu.
Tab. č. 17 Přehled odpadů vznikajících při provozu

1
2
3
4
5
6

Kód
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07

Kategori
e
O
O
O
O
O
O

7

15 02 03

O

8

16 02 14

O

9

17 01 01

O

Poř. č.

Zařazení odpadu

Název odpadu dle katalogu odpadů

Papírové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
Absorpční látky a čistící
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15
tkaniny
02 02
Elektrošrot (vyřazená el.
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až
zařízení a přístr. - Al, Cu a
16 02 13
vz. kovy)
Vybouraný beton

Beton
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Poř. č.

Kód
odpadu

Kategori
Zařazení odpadu
e

Název odpadu dle katalogu odpadů

10

17 01 02

O

Stavební suť

Cihly

11

17 01 03

O

Keramické výrobky

Tašky a keramické výrobky

12

17 02 01

O

Dřevo
použití

Dřevo

13

17 02 02

O

Sklo

Sklo

14

17 02 03

O

Plasty

Plasty

15

17 04 05

O

Železný šrot

Železo a ocel

16
17
18

20 01 01
20 01 02
20 01 39

O
O
O

Papír a lepenka
Sklo
Plasty

19

20 03 01

O

20

20 03 03

O

Papír
Sklo
Plasty
Směsný odpad po vytřídění
využitelných složek
Uliční smetky

21

08 01 11*

N

Odpadní nátěrové hmoty

22

08 03 17*

N

23

13 02 07*

N

24

13 02 08*

N

25

15 01 10*

N

26

15 02 02*

N

27

16 02 13*

N

28

20 01 21*

N

po

stavebním

Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Odpadní tiskařský toner
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné
obsahující
nebezpečné
látky
látky
Snadno
biologicky
rozložitelné
motorové,
Odpadní oleje
převodové a mazací oleje
Odpadní oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
nebezpečných látek
obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
Absorpční látky a čistící
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny
znečištěné
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
nebezpečnými látkami
látkami
Vyřazená
zařízení
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
obsahující
nebezpečné
neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
složky
Zářivky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

∗ Nebezpečné odpady jsou označeny dle Katalogu odpadů symbolem „∗“

Způsoby využívání a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu
a budou respektovat platnou legislativu.
Z hlediska problematiky odpadů z provozu bude respektováno následující:
•

odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na
vymezených sběrných místech v areálu původce odpadu a v příslušných
shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné nádoby, kontejnery apod., jejichž typ
bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat odvoz odpadu shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.),

•

nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu ve speciálních
shromažďovacích prostředcích umístěných ve sběrném místě pro nebezpečný odpad,
nepřístupném veřejnosti. Původce nebezpečných odpadů si zajistí pro nakládání
s těmito odpady souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy,
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•

intervaly svozu, stejně jako způsob využití a odstranění odpadu bude dohodnut
s oprávněnou osobou (vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečný
odpad bude předáván k odstranění a odpad podobný komunálním odpadům bude
spalován ve spalovně komunálního odpadu, případně odstraňován uložením na
příslušné skládce odpadů).

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využívání/odstraňování
původce odpadu si zvolí k využívání/odstraňování odpadů oprávněnou osobu (firmu)
s příslušným souhlasem pro nakládání s odpady
odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností
shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem
o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB
a zařízení obsahující PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související
s nakládáním s odpady
vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu
se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství stavby
ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených v § 15 zákona o odpadech,
platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném
v tomto zákoně.
s odpady nakládat v souladu legislativou platnou v odpadovém hospodářství, v současné
době podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících vyhlášek
odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na
vymezených sběrných místech původce odpadu a v příslušných shromažďovacích
prostředcích (speciální sběrné nádoby, kontejnery apod. jejichž typ bude dohodnut
s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat odvoz odpadu - shromažďovací prostředky
musí splňovat § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.),
nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu ve speciálních
shromažďovacích prostředcích umístěných ve sběrném místě pro nebezpečných odpad,
nepřístupném veřejnosti. Původce nebezpečných odpadů si zajistí pro nakládání
s těmito odpady souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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B.III.4.

Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk
Pro dokladování stávající hlukové zátěže bylo provedeno měření hluku ve dvou vytipovaných
měřících bodech. Měření provedla firma REVITA Engineering s.r.o. Výsledky měření jsou
uvedeny v příloze č.1 dokumentace.
Tab.č.18 Identifikace výpočtových a měřících bodů
Číslo bodu

Číslo parcely

Číslo popisné

Způsob využití

k.ú. Zábrušany
1

106

93

Želénky, objekt bydlení
k.ú. Jeníkov

2

85

76

Oldřichov, objekt bydlení

Tab.č.19 Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Oldřichov č.p. 76
Hodnotící doba

Korigovaná
hodnota

Nejistota U
[dB]

Výsledná
hodnota

LAeq,T

LAeq,T –U

[dB]

[dB]

Limit LAeq,T

hodnocení

[dB]

Den (6-22 h)

59,5

±2,0

57,5

70,0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

57,7

±2,0

55,7

65,0

vyhovuje

Limit LAeq,T

hodnocení

Tab.č.20 Stanovení výsledných hodnot – bod 2, Želénky č.p. 93
Hodnotící doba

Korigovaná
hodnota

Nejistota U
[dB]

Výsledná
hodnota

LAeq,T

LAeq,T –U

[dB]

[dB]

[dB]

Den (6-22 h)

64,7

±2,0

62,7

70,0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

62,3

±2,0

60,3

65,0

vyhovuje

Výsledné hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené k
nejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení
nepřekračují hygienický limit pro den ani pro noc. Limity použité v hodnocení vycházejí z
předpokladu uplatnění korekcí pro starou hlukovou zátěž. Konečné stanovení hygienických
limitů je v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví.
Měření hluku bylo doplněno u č.p. 57 parcela 151/1 k.ú. Chotějovice a č.p. 99 parcela 177.
Protokol o zkoušce č. 4971-088-18 je součástí hlukové studie dokumentace.
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Tab.č.21 Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Chotějovice č.p. 57.
Hodnotící doba

Korigovaná
hodnota

Nejistota U
[dB]

Výsledná
hodnota

LAeq,T

LAeq,T –U

[dB]

[dB]

Limit LAeq,T

hodnocení

[dB]

Den (6-22 h)

51,3

±2,0

49,3

55,0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

51,2

±2,0

49,2

50,0

vyhovuje

Limit LAeq,T

hodnocení

Tab.č. 22 Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Chotějovice č.p. 99.
Hodnotící doba

Korigovaná
hodnota

Nejistota U
[dB]

Výsledná
hodnota

LAeq,T

LAeq,T –U

[dB]

[dB]

[dB]

Den (6-22 h)

50,4

±2,0

48,4

50,0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

50,2

±2,0

48,2

50,0

Vyhovuje

V závěru protokolu měření hluku je uvedeno: Výsledné hodnoty leží nepatrně pod
hygienickými limity hluku pro den i noc. Podotýkám však, že v době měření byl na trati
minimální provoz nákladních vlaků – což je podle vyjádření výpravčího v Bílině
standardní stav. Zachycen byl pouze kratší nákladní vlak. S ohledem na tuto skutečnost nelze
vyloučit, že v případě zachycení delšího nákladního vlaku budou celkové hodnoty hluku vyšší,
zejména pak pro noční dobu.
Ze stanoviska KHS ze dne 14.2.2018, které je přílohou dokumentace, vyplývá možnost použití
limitu pro starou hlukovou zátěž 70 dB pro den a 65 dB pro noc v ochranném pásmu dráhy a
65dB pro den a 60dB pro noc mimo ochranné pásmo dráhy. To znamená, že naměřené hodnoty
hluku splňují hygienický limit.
Vibrace
Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané trati. Vibrace se
podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky na lidský organismus.
Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je velmi obtížné. Vibrace v
obytných budovách, kde je měříme a posuzujeme, závisí na mnoha aspektech, například:
kvalita železničního svršku a spodku, geologické poměry, vzdálenost od osy komunikace, druh,
stáří, kvalita a technický stav budovy, který je ve výpočtu velmi obtížné postihnout, atd. Přesné
stanovení výhledových hodnot modelovým výpočtem je tedy téměř nemožné.
Ve výhledovém stavu lze předpokládat dodržení hygienických limitů pro vibrace. Součástí
hlukové studie je měření vibrací ve dvou bodech.
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Tab.č.23 Tabulka výsledných hodnot vibrací.
Bod

Výsledná (X)

Výsledná (Y)

Výsledná (Z)

Nejistota

Law,T [dB]

Law,T [dB]

Law,T [dB]

U

1*

63,6

63,1

66,8

2*

66,2

66,9

69,7

*

Limit - noc

Závěr

2,0

78,0

vyhovuje

2,0

78,0

vyhovuje

V hlukových mapách označeno MB1 a MB2.

Naměřené hodnoty se při průjezdech všech vlaků na měřené trati pohybují prokazatelně pod
hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření
Záření
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a
velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala,
tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření
na zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí.
Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty
stanovené uvedeným nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením.
Zápach
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr byl zdrojem
zápachu.
B.III.5.
Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly dokumentace není nezbytné uvádět žádné další doplňující
informace.

C.
C.I.
C.I.1.

ÚDAJE
O
STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

Přehled
nejvýznamnějších
charakteristik dotčeného území

PROSTŘEDÍ
environmentálních

Struktura a ráz krajiny

K ochraně krajinného rázu je určen §12 zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a je
nástrojem orgánů ochrany přírody jak regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití území
nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině.
Citace dle §12 zákona č.114/1992 Sb.
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
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přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem , které by mohly
snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního
prostředí obecně závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a
přírodními hodnotami, který není zvlášť chráněn podle části třetí tohoto zákona,
může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a
stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození
nebo rušení stavu tohoto území.
(4) V zastavěném území se krajinný ráz neposuzuje pouze tam, kde je územním nebo
regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky
ochrany krajinného rázu jsou dohodnuty s orgánem ochrany přírody.
V zájmovém území není evidován přírodní park pro ochranu krajinného rázu.
Oblast Mostecké pánve je územím se značně narušeným krajinným rázem, kde zanikla většina
přirozených přírodních, historických a kulturních prvků a struktur. Negativní jevy jsou
způsobeny zejména s intenzivní povrchovou těžbou hnědého uhlí spojenou s rozvojem
navazující infrastruktury, energetiky a průmyslové výroby. Kromě změn reliéfu, přeměny
krajiny a zásahů do systému osídlení jde i o změnu hydrologických poměrů v krajině, narušení
ekosystémů vysokým znečištěním ad. Pozitivními prvky je postupné zlepšování kvality
životního prostředí a rekultivace významného množství výsypek.
C.I.2.
Geomorfologie a hydrologie
Geomorfologické poměry
Zájmové území leží podle geomorfologického členění ČR v systému Hercynském, v provincii
Česká vysočina, subprovincii Krušnohorská soustava, oblasti Podkrušnohorské, celku
Mostecká pánev, podcelku Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Duchcovská pánev.
Morfologie terénu je v zájmovém území značně ovlivněna lidskou činností, konkrétně
povrchovou těžbou hnědého uhlí a s tím spojeným přemisťováním značného objemu skrývkové
zeminy. Povrch terénu je mírně zvlněný, generelně upadá směrem k jihu k erozní bázi řeky
Bíliny. Železniční trať překonává několik výsypek historických hnědouhelných lomů poblíž
zastávky Želénky, které byly v minulosti rekultivovány a jejichž povrch byl dodatečně upraven.
Výška terénu se pohybuje v rozmezí 250 a 200 m n. m.
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Geologická stavba a seismická aktivita
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí jednotky Severočeské
hnědouhelné pánve, na níž jsou uloženy zeminy pokryvných útvarů kvartérního stáří. Podloží je
na severovýchodě tvořeno teplickým ryolitovým tělesem, na jihozápadě a západě
svrchnokřídovými sedimentárními horninami. Na nich spočívají sedimenty terciérních pánví
s horninami četných vulkanických komplexů západní části českého středohoří a svrchní část
profilu je budována kvartérními převážně fluviálními sedimenty. Povrch byl v minulosti značně
ovlivněn lidskou činností, kdy docházelo k přesunům značného objemu zemin v souvislosti
s povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Předkvartérní podklad
Svrchnopaleozický skalní podklad je v zájmovém území reprezentován na severu tělesem
teplického ryolitu. Jedná se o relikt velké vulkanotektonické deprese. Těleso je protažené ve
směru SSZ – JJV a vzniklo pravděpodobně na zlomu stejného směru. V první starší extruzivní
fázi se vytvořily polohy ryolitových tufů a dacitů. Převážná část tělesa byla vytvořena v mladší,
extruzivně-intruzivní fázi. Jedná se převážně o horniny ignimbritového charakteru.
Průzkumnými vrty byly tyto horniny zastiženy v blízkosti žst. Oldřichov u Duchcova. Jedná se
převážně o světle šedé, usměrněné ignimbrity, které při povrchu zvětrávají do střípků a malých
úlomků a níže nabývají na pevnosti.
Ve zbylé části trasy tvoří skalní podklad horniny svrchnokřídového stáří. V malé míře jsou
zastoupeny horniny bělohorského souvrství a to především v blízkosti teplicko-lahošťského
hřbetu. Jedná se o jemně až středně zrnité křemenné pískovce, které jsou často silicifikované.
Ve svrchní části pískovců je zastoupena hojná příměs glaukonitu a konglomerátů. Pískovce
místy přecházejí do organodetritických vápenců. V nadloží se nacházejí horniny náležející
jizerskému souvrství. Jedná se především o slínovce s polohami jílovitých vápenců. Svrchní
část křídového profilu je jižně od Lahoště tvořena horninami teplického souvrství. Jedná se o
střídání jílovitých vápenců, které převládají ve spodní a svrchní části, s polohami slínovců. Ve
svrchní části sekvence jsou jílovité vápence silicifikovány. Tyto polohy jsou označené jako
rohatecké vrstvy. Svrchnokřídové sedimenty nebyly archivními vrty zastiženy, lze je ale
předpokládat pod terciérními uloženinami nebo v blízkosti Lahoště i při povrchu.
Terciérní vulkanity
V souvislosti s mírnými poklesovými pohyby na začátku terciéru došlo k vytvoření
vulkanického komplexu v jižní části zájmového území. Jedná se o střídání pyroklastik
s efuzivními horninami. U Chotějovic u konce zájmové trasy se jedná o olivinické alkalické
bazalty a bazanity, které jsou místy fosilně zvětralé. Jedná se o drobná subvulkanická tělesa při
severozápadním okraji výplně mostecké pánve.
Terciérní sedimenty
V neogénu došlo v tomto prostoru k výraznějším poklesům, které daly vzniknout mostecké
hnědouhelné pánvi. Začátek sedimentace je tvořen spodní částí mosteckého souvrství, která je
tvořena redeponovaným vulkanogenním materiálem a v nadloží jíly a písky. Sedimenty se
vyskytují v blízkosti trasy mezi Jeníkovem a Lahoští. Střední část souvrství je tvořena vlastní
hnědouhelnou slojí, dosahující mocnosti 30 až 50 m. Těžena byla v prostoru Želének
povrchovými lomy Václav a Julius Fučík a dále také v prostoru mezi Zabrušany a Lahoští.
V těchto místech je původní profil nahrazen navážkami zpravidla z místních zemin.
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Kvartérní pokryv
Kvartérní pokryv je v zájmovém území zastoupen fluviálními terasovými sedimenty řek Ohře a
Bíliny. Po odklonu toku Ohře na začátku středního pleistocénu do jeho dnešní polohy vznikly
terasové akumulace Bíliny ve výškových rozmezích povrchů 35 až 6 m nad nivou Bíliny.
Hojnou součástí akumulací jsou proluviální sedimenty, vytvářející rozsáhlé pokryvy při úpatí
krušnohorského svahu. Jedná se o materiál deponovaný místními toky při jejich vyústění
z Krušných hor na plochý reliéf pánve. Jednotlivé segmenty splynuly do souvislého pokryvu o
proměnlivé mocnosti. Jsou tvořeny převážně písčitými štěrky s místy slabou jemnozrnnou
příměsí. Trasa tyto sedimenty překonává v oblouku mezi Jeníkovem a zast. Duchcov.
Současně docházelo také k ukládání rozsáhlých eolických sedimentů. Jejich mocnost dosahuje
10 až 12 m a místy obsahují výrazný podíl horninového skeletu. Trasou jsou zastiženy
především v blízkosti Zabrušan a Želének a dále pak u Chotějovic a Holého vrchu.
Antropogenní sedimenty - navážky
Zájmové území se nachází v místě s dlouhým historickým vývojem těžební činnosti. S ohledem
na jeho vývoj zde proto docházelo k přesunům velkého množství zemin a tvorbě vnitřních a
vnějších výsypek hnědouhelných lomů. Část výsypek je v současné době již rekultivována.
Rekultivační navážky byly na mnoha místech také využity k vylepšení vlastností minerálně
chudých půd v podhůří Krušných hor na uloženinách proluvií. K antropogenním uloženinám
patří i skládky tuhých komunálních odpadů, lomové odvaly a je mezi ně nutné také započítat
zeminy železničního náspu a silničních komunikací.
Tektonika území
Území severočeské pánve bylo výrazně ovlivněno neoidní tektogenezí, v jejíž první etapě byly
křídové sedimenty zformovány do vrásových struktur přibližně ve směru SV – JZ. Vznikla tak
opárenská antiklinála, probíhající jihovýchodně od zájmového území, a benešovská synklinála,
s předpokládanou osou mezi Teplicemi a Trmicemi. Úklon křídových vrstev však není
podmíněn pouze tektonicky, ale vznikal i primárně při kopírování různě modelovaného
předkřídového reliéfu.
Následně byly tyto struktury modifikované disjunktní tektonikou. Vznikla hrástová struktura
Krušných hor, Českého středohoří a teplicko-lahošťského hřbetu. Vznikly tak směrné a příčné
zlomy. Důležitý zlom, nazývaný döllingerský, probíhá od Duchcova směrem k Jeníkovu a
Oldřichovu a protíná trasu železnice v oblouku v km 25,200. Výška skoku zde byla 45 m a
pokles je směrem k severu. Na směrný zlom zde navazuje několik příčných zlomů menšího
rozsahu.
Seismická aktivita
Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblasti se střední seismicitou,
hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR v dané oblasti se pohybují v hodnotách
0,06 – 0,08 g. Podle normy ČSN EN 1998-1:2004 doporučujeme v dané lokalitě postupovat
podle tabulky 3.3 (magnitudo povrchových vln Ms lze očekávat nižší než 5,5°) s hodnotami
parametrů popisující spektrum pružné odezvy typu 2. Začátek stavby spadá do typu základové
půdy A – (profil sestávající ze skalního horninového masivu s nadložím z měkčího materiálu
v maximální mocnosti do 5 m), střední a koncová část stavby spadá do typu základové půdy C
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– (profil sestávající z mocných sedimentů středně ulehlých nebo ulehlých písků a štěrků,
případně tuhých jílů v tloušťce od několika desítek do stovek metrů).
Hydrogeologické poměry
Dle Vyhlášky MZe č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá
posuzovaná lokalita do oblasti povodí Labe, hlavní povodí „1-14-01 – Bílina“. Začátek
zájmové trasy spadá do hydrogeologického rajónu ID 6133 – Teplický ryolit, a konec trasy
v blízkosti Bíliny pak do hydrogeologického rajonu ID 2131 – Mostecká pánev – severní část.
Hladina podzemní vody byla zastižena nově provedeným vrtem J2 v blízkosti stávající žst.
Oldřichov u Duchcova v úrovni 5,2 m pod terénem a ustálila se v hloubce 3,1 m p. t. Jedná se o
kolektor podzemní vody vázáný na rozvolněné zóny a zlomové struktury teplického ryolitu a
na jeho svrchní zvětralinovou zónu.
C.I.3.

Flóra a fauna

Flóra
Fytogeografie
Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický in Hejný, Slavík et al. 1988) náleží
zkoumaný úsek do fytogeografického okresu 3 Podkrušnohorská pánev, který je spoučástí
fytogeografického obvodu České termofytikum.
Potencionální přirozená vegetace
Potencionální přirozená vegetace je taková vegetace, která by se vytvořila v určitém území,
v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv činnosti člověka. Dle „Mapy
potencionální přirozené vegetace ČR“ (Neuhäslová, 1998) se v zájmovém území vyskytuje
pouze jediná vegetační jednotka – černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Botanický průzkum byl podniknut v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina. Průzkum byl
prováděn na podzim roku 2013, na jaře a v létě roku 2017. Dále byly v průzkumu využity i
data z nálezové databáze AOPK. Pro tyto účely byla uzavřena výhradní licenční smlouva
o vytěžování databáze. Záměr byl pro větší přehlednost členěn na 4 části:
•
Bílina - Chotějovice
•
Chotějovice-Želénky
•
Želénky - Duchcov
•
Duchcov - Oldřichov u Oldřichova
Celkově bylo nalezeno 113 druhů rostlin. Průzkum zahrnul celé vegetační období.
V následující tabulce je uveden soupis druhů.

Bílina Chotějovice
Acer campestre

x

Acer negundo

x

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

ChotějoviceŽelénky

ŽelénkyDuchcov

DuchcovOldřichov

x
x

x

x
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Bílina Chotějovice
Aegopodium podagraria

ChotějoviceŽelénky

ŽelénkyDuchcov

x

x

Aesculus hippocastanum

x

Agrimonia eupatoria

x

Achillea millefolium

x

Alisma plantago-aquatica

x

Alnus glutinosa

x

x

x

Anemone nemorosa

x

Armoracia rusticana

x

Arrhenatherum elatius

x

Artemisia campestris
Artemisia vulgaris

x
x

x

Ballota nigra
Betula pendula

x
x

x

Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis epigejos

x

x

x
x

x

Carex montana

x

Carpinus betulus

x
x

x

Centaurea scabiosa

x

Cichorium intybus

x

Cirsium arvense

x

Clematis vitalba

x

Cornus sanguinea

x

Crataegus sp.

x

Daucus carota

x

x

x

x

Deschampsia cespitosa

x

Dipsacus fullonum

x

Echinops sphaerocephalus

x

x

Echium vulgare

x

x

Epilobium angustifolium

x

Equisetum arvense

x

Erophila verna

x

Euonymus europaeus

x

Eupatorium cannabinum

x

x

Carduus acanthoides

Centaurea jacea

DuchcovOldřichov

x

x
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Bílina Chotějovice

ChotějoviceŽelénky

ŽelénkyDuchcov

DuchcovOldřichov

Fallopia convolvulus

x

Festuca rubra agg.

x

Fragaria vesca

x

Fraxinus excelsior

x

Geum urbanum

x

x

Geranium pratense

x

Geranium robertianum

x

Hylotelephium maximum

x

x

Humulus lupulus

x

Hypericum perforatum

x

Chelidonium majus

x

Impatiens parviflora

x

Iris pseudacorus

x

Juncus effusus

x

Lactuca serriola

x

Lamium album

x

Larix decidua

x

Linaria vulgaris

x

Lotus corniculatus

x

Lycopus europaeus

x

Malus sp.

x

x

x

Melampyrum pratense
Melilotus albus

x

x
x

Nonea pulla

x

Parthenocissus quinquefolia

x

Pastinaca sativa

x

x

Phleum pratense

x

Phragmites australis

x

Picea abies

x

Picea pungens

x

Pinus sylvestris

x

Poa compressa
Poa nemoralis

x
x

Populus alba
Populus nigra

x

x
x

x
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Bílina Chotějovice

ChotějoviceŽelénky

ŽelénkyDuchcov

Populus tremula

x

x

x

Prunus avium

x

Pulsatilla pratensis §

x

Quercus petraea

x

Quercus robur

x

x

x

Ranunculus repens

x
x

Rhinanthus minor

x

Rhus typhina

x

Robinia pseudoacacia
Rosa canina

x
x

Rubus idaeus

x

x

x

x

x

Rubus fruticosus agg.

x

Salix sp.

x

x

x

Salix caprea
Salix fragilis

x
x

x

Salvia pratensis

x

Sambucus nigra

x

Sanguisorba officinalis

x

Saponaria officinalis

x

Securigera varia

x

Senecio jacobae
Solidago gigantea

x
x

x

x

Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia

x
x

Stachys recta
Symphoricarpos albus

x
x

Symphytum officinale
Syringa vulgaris

x
x

Tanacetum vulgare

x

Taraxacum sect. Ruderalia

x

Tilia cordata

x

x

Trifolium arvense
Trifolium pratense
Tussilago farfara
Typha angustifolia

DuchcovOldřichov

x
x

x
x

x
x
x
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Bílina Chotějovice

ChotějoviceŽelénky

Urtica dioica

ŽelénkyDuchcov

DuchcovOldřichov

x

Vicia sepium

x

Vicia tenuifolia

x

Viola arvensis

x

Zvláště chráněné druhy
V širším okolí stavby železničního koridoru mezi Bílinou a Oldřichovem u Duchcova je
uváděn (nálezová databáze AOPK) výskyt zvláště chráněného druhu v kategorii silně ohrožený
druh – koniklec luční (Pulsatilla pratensis), zde konkrétně jako poddruh Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica. Jeho lokalita se nalézá naproti (přes kolejiště) žst. Bílina, toto místo je
vzdáleno 1,1 km od konce stavby.

Obr.č.3 Lokalita Pulsatilla pratensis poblíž žst. Bílina

Fauna
Zoologický průzkum území si kladl za cíl zejména zjistit současný stav celé lokality
a případně potvrdit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve vyhlášce MŽP č.
395/1992 Sb. a druhů uvedených v Přehledu druhů z příloh směrnice o ptácích a směrnice o
stanovištích.
Smyslem průzkumu bylo dále posouzení stavu složek životního prostředí
a stanovení míry vlivu záměru na cenné prvky krajiny z hlediska možného konfliktu se zájmy
ochrany přírody a krajiny jak v průběhu fáze realizace (stavebních prací), tak i během fáze
provozu. Zároveň pak eventuálně navrhnout účelná opatření k minimalizaci újmy na cenných
biologických hodnotách.
Sledováno bylo kompletní spektrum taxonů obratlovců (s výjimkou řádu letounů, kruhoústých
a ryb) a vybraných skupin bezobratlých ve všech rozhodujících aspektech (jarní a letní). Výčet
zjištěných organismů do jisté míry ilustruje stav bioty i charakter zájmového území a jeho
nejbližšího okolí. Cílem bylo zjištění orientační druhové pestrosti, nebyla tedy zjišťována
početnost populací jednotlivých druhů.
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Metodika biomonitoringu všech druhů živočichů byla prováděna neinvazivními metodami (tj.
metodami, pro které není nutná výjimka pro manipulaci dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) tak,
aby neměla devastující vliv na populace sledovaných druhů – terénní pozorování byla
prováděna standardními metodami sběru dat (metodika byla odlišná v případě jednotlivých
skupin živočichů) formou opakovaných pochůzek po celém zájmovém území – viz. např.
Bejček V., Šťastný K. a kol. (2001). Z výše uvedeného důvodu nebyly instalovány padací či
živolovné pasti. Z důvodu prověření případných migračních koridorů byla studována byla
fauna záborem půd dotčeného území a jeho nejbližšího okolí (do vzdálenosti cca 100 m).
Předmětná
lokalita
byla
navštívena
v rámci
několika
terénních
pochůzek
a studována v období duben až červenec roku 2017, při zohlednění všech místních úprav.
Vodní toky protínající území a přírodě blízké biotopy byly sledovány v délce nižších stovek
metrů s předpokladem, že vodoteče a tyto biologicky cennější biotopy mohou být migračním
koridorem.
Kvalitativní průzkum obojživelníků (identifikace jednotlivých druhů na základě akustických
projevů, nalezených snůšek a vizuálních pozorování) probíhal v závislosti na fenologických
charakteristikách daného roku od dubna do června. Stěžejní část výzkumu byla zaměřena na
kontrolu pomalu tekoucích a stojatých vod, které skýtají podmínky pro kladení vajíček a vývoj
larválních stadií. V dubnu, tj. v době předpokládaných nejintenzivnějších migrací na
reprodukční stanoviště byly kontrolovány rovněž místní pozemní komunikace za účelem
případné evidence uhynulých jedinců. Za důkaz rozmnožování byl pokládán nález pářících se
jedinců, snůšek či larev.
Průzkum plazů byl prováděn liniovou metodou při terénních pochůzkách probíhajících
v období mezi dubnem a červencem roku 2017.
V případě sběru dat přítomných zástupců ptáků bylo v rámci liniové metody registrováno
nejen přímé pozorování jedince (pomocí dalekohledu, okem), ale také jeho zpěv. Obě hlediska
byla v optimálním případě kombinována za účelem přesnější determinace. Pozorování
avifauny probíhalo v ranních až dopoledních hodinách a brzkých odpoledních hodinách
(cca 7:00 – 15:00) do výsledků jsou zahrnuti i ptáci, zaznamenaní v těsném sousedství
zájmového území, neboť jsou potenciálními návštěvníky území. Průzkum byl zaměřen na
hnízdící ptáky a rovněž na druhy, které na studovaných plochách mohou nalézt významné
zdroje potravy.
Standardními metodami sběru dat (viz Bejček et Šťastný, 2001) – např. přímé sledování,
naslouchání či registrací pobytových značek (stopy, trus, nory či hnízda) či uhynulých jedinců,
byli monitorováni na lokalitě přítomní savci.
Sběr epigeonu byl prováděn přímým individuálním sběrem pomocí smýkání vegetace a odvaly
kamenů či volně ležících předmětů. Determinace byla prováděna do druhu či rodu. Průzkum
byl zacílen zejména na brouky (Coleoptera) a denní motýly (Lepidoptera), tyto skupiny
bezobratlých živočichů jsou vhodnými biondikačními druhy.
V rámci terénních prací byl rovněž posuzován charakter prostředí, zejména pak z důvodu
možnosti výskytu druhů, které nebyly během průzkumů zaznamenány (např. noční aktivita), ale
jsou v širším okolí zájmového území uváděny v literatuře.
Zájmová lokalita byla detailně studována již v minulosti (Janda, P. 2014)
– zjištěné poznatky a závěry společně s literární rešerší byly v této studii rovněž využity. Tento
podklad umožnuje vyhodnotit stav a vývoj bioty zájmového území v průběhu delšího časového
období, samotný aktuální terénní průzkum s těžištěm v jarním a letním aspektu poskytuje
zhodnocení plnospektrálního složení fauny.
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K dispozici je tedy poměrně komplexní materiál z řady terénních šetření, takže mohla být
registrována většina charakteristických zástupců jednotlivých druhů nebo skupin živočichů
vyskytujících se v zájmovém území.
Jako podklady pro zpracování průzkumu byly využity i údaje z odborných databází
(avif.birds.cz. ceson.org, ndop.nature.cz).
Přehled nalezených taxonů je uveden v následující podkapitole, názvosloví respektuje aktuálně
používanou systematiku – dostupné na www.biolib.cz; v případě brouků pak podle Hůrky
(2005).
Obojživelníci (Lissamphibia)
Trať dotčeného traťového úseku kříží několik menších vodotečí (Ledvický potok, Bouřlivec,
Loučenský potok), v širším okolí záměru se rovněž nachází řada periodicky napouštěných
vodních nádrží (tzv. nebeských rybníků) i nádrží trvalých – vzniklých v plochách po předchozí
důlní činnosti (Barbora, Heřman, Křinec, Kamenitý rybník a další).
V aktuální sezoně nebyl potvrzen v samotné trase železnice ani jejím blízkém okolí (cca 50 m
na obě strany od osy koleje) výskyt žádného druhu fauny obojživelníků. V literatuře (Janda,
2014) je v okolí Bouřlivce uváděn dvou druhů obojživelníků: skokana hnědého (Rana
temporaria), jenž není jako jediný řazen mezi ZCHD a skokana štíhlého (Rana dalmatina),
který je silně ohroženým druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Autor uvádí, že oba druhy jsou
v oblasti velmi vzácné a batrachofauna celé oblasti je redukována vlivem specifik oblasti
(zastavěné, průmyslové anebo intenzivně obhospodařované plochy).
Obojživelníci jsou specifičtí svými biotopovými nároky, kdy vyžadují různé typy vodních a
terestrických vzájemně propojených biotopů, mají poměrně omezené pohybové schopnosti a
jsou velmi citliví vůči bariérám v krajině.
Vzhledem k absenci trvalých vodních nádrží v trase záměru i neprokázání výskytu žádného
druhu v periodických nádržích i drobných vodotečí lze na základě terénních šetření
konstatovat, že v rámci akvatické fáze lze výskyt obojživelníků prakticky vyloučit.
Obecně lze konstatovat, že v terestrické fázi se jedinci většiny druhů batrachofauny pohybují
plošně na rozsáhlém území a nevyhýbají se rozmanitým stanovištím. Absolutně tedy nelze v
případě žab vyloučit, snad s výjimkou skupiny tzv. zelených skokanů, trvale vázaných na
aquatický biotop, výskyt dospělců dalších druhů v suchozemské fázi života, protože u většiny
potenciálních návštěvníků tohoto typu území, např. ropucha zelená (Bufotes viridis), či
ropucha obecná je tato fáze dominantní. Prokázání výskytu na souši je však v tomto období
krajně obtížné a vzhledem k mimořádně nepříznivým podmínkám v zájmovém území
(zastavěné území s průmyslovými areály, včetně elektrárny Ledvice, stávající železniční trať,
stará důlní díla, odkaliště apod.) lze prakticky vyloučit negativní vliv záměru na obojživelníky i
v této suchozemské fázi života.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci terénních průzkumů nebyli akusticky ani vizuálně
detekováni žádní obojživelníci, ani nebyla prokázána reprodukční vazba na dotčené vodní
biotopy (absence pářících se jedinců, snůšek vajec i metamorfovaných juvenilů), lze
předpokládat, že realizace záměru nebude mít negativní vliv na populaci žádného druhu. Lze
rovněž konstatovat, že navrhovaná trasa nepřeruší hlavní migrační koridor obojživelníků (viz
74106 např. - vrstva oprava a obojživelníci, centroidy kolizních míst).
Plazi (Reptiliomorpha)=)
V aktuální sezoně byl prokázán výskyt dvou druhů plazů. Ještěrka obecná (Lacerta agilis) a
slepýš křehký (Anguis fragilis) jsou jako ZCHD řazeny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. shodně do
kategorie silně ohrožený druh. Jednotlivý výskyt byl opakovaně potvrzen na vhodných, resp.
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náhradních biotopech (rekultivované výsypky s nálety topolu osiky a bříz, ojediněle náspy
železnice, zatravněné plochy aj.) v rámci celé plánované trasy.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis): obývá sušší nebo slabě vlhká slunečná místa, kde preferuje
travinná a nižší bylinná stepní společenstva s malou pokryvností vegetace, roztroušeně
rostoucími dřevinami a hlubší vrstvou půdy. Vyhýbá se kamenitým a skalním místům, kde se
nevyskytují zimní úkryty. Běžný je výskyt na ruderálních stanovištích. V ČR se vyskytuje na
okraji lesů, lesních mýtinách, křovinatých stráních, mezích a na březích řek i rybníků, často žije
synyntropně (železniční náspy, okraje silnic, lomy, zanedbané zahrady). Díky poměrně široké
ekologické valenci tohoto druhu dojde realizací záměru ke ztrátě biotopu, avšak díky dobré
mobilitě i možnosti nalézt alternativní stanoviště v okolí nedojde k ovlivnění populace tohoto
druhu.
Slepýš křehký (Anguis fragilis): eurytopní druh bez specifických požadavků na oslunění
lokality a charakter vegetace. Obývá rozmanitá stanoviště s určitou mírou zemní vlhkosti
s bohatou vegetací, dostatkem denních úkrytů (kameny, padlé dřevo, kyprá půda) a místa
vhodná ke slunění. V rámci plánované trasy byl zastižen na světlejších okrajích lesů, v lučních
porostech i agrocenózách, realizací záměru dojde ke ztrátě některých biotopů, avšak bez
významně negativního vlivu na populace.
Pro oba druhy nejsou navržena žádná kompenzační či managementová opatření.
Ptáci (Aves)
Tab.č. 24 Seznam zastižených druhů ptáků
Ochrana dle vyhl.
395/1992 Sb.

č.

Český název

Latinský název

1
2

bažant polní
budníček menší

Phassianus colchicus
Phylloscopus collybita

migrant
hnízdící

3

budníček větší

Phylloscopus trochilus

4
5

červenka obecná
drozd kvíčala

Erithacus rubecula
Turdus pilaris

hnízdící
hnízdící

6
7

drozd zpěvný
holub domácí

Turdus philomelos
Columba livia f. domestica

hnízdící

8
9

holub hřivnáč
hrdlička zahradní

Columba palumbus
Streptopelia decaocto

hnízdící
hnízdící

10

jiřička obecná

Delichon urbica

11
12

káně lesní
konipas bílý

Buteo buteo
Motacilla alba

migrant
migrant

13
14

konopka obecná
kos černý

Carduelis cannabina
Turdus merula

15

králíček obecný

Regulus regulus

16
17

krkavec velký
kukačka obecná

Corvus corax
Cuculus canorus

18
19

lejsek bělokrký
lejsek šedý

Ficedula albicollis
Muscicapa striata

20
21

linduška luční
lyska černá

Anthus pratensis
Fulica atra

migrant
migrant

22

mlynařík dlouhoocasý

Aegithalos caudatus

23

pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

migrant
migrant

Hnízdění/migrant

hnízdící
migrant

hnízdící
migrant
hnízdící
§ OHROŽENÝ

migrant
migrant
hnízdící
migrant

§ OHROŽENÝ

migrant
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Ochrana dle vyhl.
395/1992 Sb.

č.

Český název

Latinský název

24

pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

25
26

pěnice pokřovní
pěnkava obecná

Sylvia curruca
Fringilla coelebs

hnízdící

27
28

pěvuška modrá
polák chocholačka

Prunella modularis
Aythya fuligula

migrant
migrant

29

poštolka obecná

Falco tinnunculus

30
31

rákosník zpěvný
rehek zahradní

Acrocephalus palustris
Phoenicurus phoenicurus

migrant
migrant

Hnízdění/migrant
migrant
migrant

hnízdící
hnízdící
migrant

32
33

skřivan polní
slavík obecný

Alauda arvensis
Luscinia megarhynchos

34

sojka obecná

Garrulus glandarius

35
36

stehlík obecný
straka obecná

Carduelis carduelis
Pica pica

37
38

strnad obecný
strakapoud velký

Emberiza citrinella
Dendrocopos major

39
40

sýkora koňadra
sýkora modřinka

Parus major
Parus caeruleus

hnízdící
hnízdící

41

špaček obecný

Sturnus vulgaris

42
43

ťuhýk obecný
vlaštovka obecná

Lanius collurio
Hirundo rustica

migrant
migrant

44
45

vrabec domácí
vrána obecná

Passer domesticus
Corvus corone

migrant
migrant

46

zvonek zelený

Carduelis chloris

47
48

zvonohlík zahradní
žluna zelená

Serinus serinus
Picus viridis

migrant
hnízdící

§ OHROŽENÝ

hnízdící
migrant
hnízdící
hnízdící
migrant

§ OHROŽENÝ
§ OHROŽENÝ

migrant

migrant

Z celkového počtu 48 zjištěných ptačích druhů je 5 taxonů řazeno dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy živočichů. V kategorie ohrožený krkavec velký
(Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia magarhynchos),
ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica).
Krkavec velký (Corvus corax): v současné době je patrné pronikání tohoto robustního pěvce od
východu
na
západ,
v Čechách
zahnízdil
takřka
po
100
letech
u Svitav. Hnízdí převážně na stromech či skalách od února až března. Potravu tvoří pestrá
plejáda hmyzu a dalších drobných bezobratlých, mršiny a příležitostně i komunální odpady.
S výjimkou bezlesých nížin obývá prakticky celé území ČR. Registrován ojedinělý přelet
v rámci migrace nedaleko skalního zářezu v km 2,9, není však účelné navrhovat žádná
ochranářská opatření. V Červeném seznamu ČR je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Lejsek šedý (Muscicapa striata): vyskytuje se od nížin do pahorkatin rovnoměrně na celém
území ČR, jedná se o tažný druh. Hnízdí v zahradách, parcích okrajích lesů, často i v obcích –
hnízdo má nejčastěji v otevřené dutině, v potravě preferuje létající hmyz a bobule. Sledovány
přelety v rámci celého zájmového území, pravděpodobně hnízdí (okraje lesních porostů cca
v km 6,5). V Červeném seznamu ČR je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos): obyvatel listnatých lesů, pruhů křovin
a stromů s podrostem v otevřené krajině, místy i synantropních lokalit (hřbitovy, zahrady,
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železniční tratě apod.) se vzestupným trendem početních stavů. Živí se prakticky výhradně
živočišnou potravou, výskyt potvrzen na několika lokalitách celého studovaného území.
V Červeném seznamu ČR je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio): druh otevřené kulturní krajiny, jenž se vyskytuje prakticky na
celém území České republiky od nížin až do poloh nad 1000 m n. m. Hnízdí s oblibou
v keřových porostech, křovinatých stráních, mezích, okrajích lesů či remízkách, řidčeji na
pastvinách, parcích či zahradách. Výskyt potvrzen opakovaně na výše zmíněných stanovištích
v celé délce trasy. V Červeném seznamu ČR je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica): relativně hojný druh běžné kulturní krajiny hnízdící
většinou uvnitř lidských sídel (hospodářská stavení, průjezdy apod.). Potravu – létající hmyz
loví v rámci širokého areálu, často kolem vodních nádrží. Opakované přelety za potravou
zaregistrovány v rámci celé plánované trasy. Hnízdní lokality nebudou záměrem dotčeny,
z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná ochranářská opatření. V Červeném seznamu ČR je
uvedena v kategorii LC – málo dotčený druh.
Výskyt všech ZCHD byl ojedinělý – jedná se o migranty, kteří využívali zejména vegetační
doprovod trati (keře) v rámci zálety za potravou při lovu či jako úkryt. Přítomnost těchto
ptačích zástupců v širším okolí je udáván i v literatuře, např. Janda (2014).
Savci (Mammalia)
Zájmové území je příznivé pro trvalé osídlení a případné rozmnožování relativně vysokého
počet zástupců savců. Z celkového počtu 14 druhů savců je jeden taxon, veverka obecná
(Sciurus vulgaris) řazena dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. jako ohrožený ZCHD.
Tab.č. 25 Seznam zjištěných druhů savců
č.
Český název
Latinský název
1
bělozubka šedá
Crocidura cuaveolens
2
hraboš polní
Microtus arvalis
3
ježek východní
Erinaceus concolor
4
krtek obecný
Talpa europaea
5
kuna skalní
Martes foina
6
kočka domácí
Felis silvestris f. catus
7
myšice spec.
Apodemus spp.
8
ondatra pižmová
Ondatra zibhetica
9
potkan krysa
Rattus rattus
10 prase divoké
Sus scrofa
11 rejsek malý
Sorex minutus
12 srnec obecný
Capreolus capreolus
13 veverka obecná
Sciurus vulgaris
14 zajíc polní
Lepus europaeus

Ochrana dle vyhl. 395/1992 Sb.

OHROŽENÝ

Veverka obecná (Sciurus vulgaris): relativně hojný druh prakticky všech zalesněných oblastí
od nížin do hor, včetně městských parků a zahrad. Výskyt potvrzen jednotlivými nálezy
opakovaně v lesních porostech v rámci celého studovaného území.
Bezobratlí (Avertebrata)
Z celkového počtu 49 druhů bezobratlých patří prakticky všichni determinovaní zástupci mezi
běžné prvky naší fauny. Lze konstatovat, že se dominantně jedná o ubikvistické druhy patřící
mezi nejhojnější zástupce vybraných skupin hmyzu v rámci celé České republiky. Celkový
počet druhů nelze považovat za konečný, avšak vybrané skupiny hmyzu poskytují poměrně
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reprezentativní vzorek pro zjištění objektivní přírodovědné hodnoty celého zájmového území,
které je celkově značně uniformní. S výjimkou čmeláka rodu Bombus není žádný z nich řazen
mezi zvláště chráněné druhy ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. Dospělci tohoto rodu hnízdí
v zemních dutinách („hnízdech“) na lučních stanovištích a mezích, potravu nacházejí na
nektaronosných rostlinách. Stavebními pracemi dojde k přímému zničení části potravní
nabídky i potenciálním biotopům vhodným pro stavbu hnízd, vzhledem k možnosti nalézt tyto
biotopy v širším okolí záměru však není nezbytné navrhovat žádná kompenzační opatření
k ochraně populací.
Tab.č. 26 Seznam zjištěných druhů bezobratlých.
Český název
Latinský název
řád BROUCI
COLEOPTERA
Abax parallelus
slunéčko dvoutečné
Adalia bipunctata
střevlík kožitý
Carabus coriaceus coriaceus
střevlík zahradní
Carabus hortensis
střevlík hajní
Carabus nemoralis
střevlík fialový
Carabus violaceus
zlatohlávek zlatý
Cetonia aurata
slunéčko sedmitečné
Coccinella septempunctata
Dermestes sp.
Glischrochilus hortensis
Phylobius sp.
Pseudoophonus rufipes
Pterostichus malanaria
Silpha tristis
Tachinus sp.
hrbáč osenní
Zabrus tenebrioides
řád BLANOKŘÍDLÍ
HYMENOPTERA
včela medonosná
Apis mellifera
čmelák
Bombus spp.
Lasius spp.
mravenec žahavý
Myrmica rubra
řád DVOUKŘÍDLÍ
DIPTERA
bzučivka zlatá
Lucilia caesar
tiplice
Tipula sp.
řád MOTÝLI
LEPIDOPTERA
babočka kopřivová
Aglais urticae
babočka síťkovaná
Araschnia levana
okáč poháňkový
Coenonympha pamphilus
babočka bodláková
Cynthia cardui
soumračník čárkovaný
Hesperia comma
babočka paví oko
Inachis io
bělásek zelný
Pieris brassicae
bělásek řepový
Pieris rapae
modrásek obecný
Plebejus idas
soumračník čárkovaný
Thymelicus lineola
babočka bodláková
Vanessa cardui
vřetenuška obecná
Zygaena filipendulae
podřád MOTÝLICE
ZYGOPTERA
šidélko páskované
Coenagrion puella
řád ROVNOKŘÍDLÍ
ORTHOPTERA

Ochrana dle vyhl. 395/1992 Sb.

§ OHROŽENÝ
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Český název
saranče

marše
řád PLOŠTICE
kněžice páskovaná
kněžice
kněžice
ruměnice bezkřídlá
třída PLŽI
plzák španělský
páskovka keřová
hlemýžď zahradní
vřetenatka obecná
slimák největší
suchomilka obecná

Latinský název
Chorthippus sp.
Leptophyes albovittata
Roezeliana roezilii
Tetrix sp.
HETEROPTERA
Graphosoma italicum
Palomena sp.
Pentatoma sp.
Pyrrhocoris apterus
GASTROPODA
Arion lusitanicus
Cepaea hortensis
Helix pomatia
Lacinaria biplicata
Limax maximus
Xerolenta obvia

Ochrana dle vyhl. 395/1992 Sb.

Čmelák (Bombus spp.) je obecně rozšířen prakticky po celé Evropě. Vyskytuje se od nížin do
podhůří na lučních, polních a hájových stanovištích. Čmeláci žijí ve velkých koloniích, ve
střední a severní Evropě však pouze v jednoletém společenství. Hnízda si budují na povrchu (v
suchém listí, suché trávě nebo nahromaděném mechu), také však v místech akumulujících teplo
v senících, v úžlabí trámů nebo pod zemí. Čmeláčí hnízdo lze rovněž někdy nalézt i ve stelivu
prázdných ptačích budek či veverčích hnízd. Živí se především nektarem z kvetoucích rostlin.
pro složitost determinace jsou chráněny všechny druhy rodu, tedy i druhy plošně rozšířené,
mnohdy obývající ruderální plochy, zahrádky, parky, okolí pozemních komunikací
a jiných obdobných stanovišť. Zjištěný zástupce Bombus terrestris je řazen mezi adaptabilnější
druhy se širokou ekologickou valencí, které jsou schopné osídlit i druhotná, dobře
regenerovaná stanoviště. Druh není uveden v Červeném seznamu bezobratlých České republiky
(Farkač, Král a Škorpík 2005).
Památné stromy
V zájmovém území nejsou evidovány památné stromy.
C.I.4.

Významné krajinné prvky

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany
přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Ke
stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb.:
Záměr se nedotýká registrovaných VKP. Nejbližší registrovaná VKP jsou:
VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb.:
•

Bouřlivec km 23,963
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•
•
•
•
C.I.5.

PBP Bouřlivce km 24,804
Loučenský potok km 26,190
Ledvický potok km 30,15
Radčický potok km 33,330
Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a
místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Nadregionální úroveň ÚSES
Nadregionální prvky ÚSES stavba nezasahuje, nejbližší ochranné pásmo nadregionálního
biokoridoru Jezeří – Stříbrný roh je vzdáleno od stavby cca. 2 km.
Regionální úroveň ÚSES
V rámci regionální úrovně dojde ke křížení regionálního biokoridoru RBK 563, který je v bodě
střetu s železniční tratí nahrazen biocentrem (podle ÚTP ÚSES regionálním biocentrem, podle
územních plánů místních obcí biocentrem lokálním LBC 4). Toto křížení je realizováno
v rekultivované zelené ploše sevřené mezi z. Duchcov a z. Želénky zhruba mezi km 26,85 a km
28,4. V tomto prostoru nenajdeme žádný mostní objekt vhodný pro migraci, logičtější
propojení se nabízí v km 26,2 formálně mimo prvky ÚSES – jde o železniční mostní objekt
překonávající Loučenský (Klášterský) potok .
Severně od obce Jeníkov se k železniční trati přibližuje regionální biokoridor RBK 562, který
nicméně se stavbou není v územním kontaktu.
Lokální úroveň ÚSES a interakční prvky
Z lokálních prvků jsou na Ledvickém potoce (cca. km 30,18) vymezena lokální biocentra,
křížení s tratí formou lokálního biokoridoru je realizováno cca. 1 km severněji (propojení LBK
9 a LBC 6).
V oblasti Jeníkova je trať křížena s interakčním prvkem IP 2 (SO 11-21-01 Propustek v ev. km
24,804 ).
V oblasti Oldřichova je trať křížena lokálním biokoridorem LBK 3 (SO 10-20-04 Železniční
most v ev. km 23,963), jež je trasován podél vodoteče Bouřlivec.
Začátek stavby u Oldřichova je součástí lokálního biocentra LBC 9, které je zde vymezeno
„přes“ drážní pozemky.
C.I.6.

Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Nejbližší zvláště chráněné území (Přírodní památka Háj u Oseka) je vzdáleno 1,2 km od
záměru.
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C.I.7.

Přírodní parky

V zájmovém území se nenachází přírodní park.
C.I.8.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní
stanoviště na území EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou
Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. směrnice o
ptácích) a Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích).
V dotčeném území se nenachází lokality chráněné v rámci NATURY 2000. Nejbližší evropsky
významná lokalita „Háj u Oseka“ je od území stavby cca 1,2 km daleko. Nejbližší Ptačí oblast
(Východní Krušné hory) je potom vzdálena přes 6,5 km.
Podle stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje (3339/ZPZ/2017/N-2748 ze dne 28.8.2017)
nebude mít záměr samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích
oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
C.I.9.

Ložiska nerostů

Sledovaná trasa prochází s ohledem na historický vývoj poblíž starých či provozovaných
důlních děl, kde těženou surovinou bylo hnědé uhlí. Na začátku trasy se nachází
severozápadním směrem poddolované území ID 1555 – Verneřice u Hrobu 1, dále v km cca
26,500 – 26,800 severovýchodně od poddolovaného území ID 1552 – Duchcov 1, v km cca
28,600 pak trasa přechází poddolované území ID 1571– Zabrušany, v úseku km cca 29,400 –
29,900 trasa přechází poddolované území ID 1600 – Želénky 3, a v úseku km cca 30,600 –
31,400 pak trasa prochází východně od poddolovaného území ID 1592 – Chotějovice 2. Ve
všech případech se jedná o staré povrchové lomy, které byly v minulosti zasypány a
rekultivovány. Předpokládá se, že zeminy jsou již v těchto místech konsolidované, nelze však
vyloučit, že v některých místech ještě konsolidace probíhá.
Podle získaných údajů z archivu České geologické služby zájmová trasa prochází v km 27,400
západně od potenciálního sesuvného území, klíč 5976 (aktualizace záznamu proběhla v roce
1986) a v km 29,600 východně od potenciálního sesuvného území, klíč 5982 (aktualizace
proběhla v roce 1987).
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Obr.č.4 Svahové nestability v zájmovém území.

V blízkosti žst. Oldřichov u Duchcova je trasa vedena jižně v min. vzdálenosti 50 m od okraje
chráněného ložiskového území ID 07820000, s číslem ložiska 3078200 (hnědé uhlí) a
severozápadně od chráněného ložiskového území ID 17380000, s číslem ložiska 3173800
(křemenné suroviny). V úseku cca km 26,500 – 27,400 (za zast. Duchcov) trasa prochází
těženým dobývacím prostorem ID 30098, s číslem ložiska 3189800 Duchcov – Václav, kde
těženou surovinou je oxyhumolit. U konce stavby pak trasa prochází jižně ve vzdálenosti cca
75 m od okraje těženého dobývacího prostoru ID 30049, kde těženou surovinou je hnědé uhlí.
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2

1

4

3

Obr.č.5 CHLÚ a poddolovaná území v oblasti Jeníkova.
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5

6

7

8

Obr.č.6 CHLÚ a poddolovaná území v oblasti Chotějovic.
http://mapy.nature.cz/
1 chráněné ložiskové území
název
Číslo GF
Jeníkov u Duchcova
7078200000

Organizace
Česká geologická služba

Surovina
Uhlí hnědé

2 poddolované území
název
Verneřice u Hrobu 1

Identifikační číslo
1555

Surovina
Uhlí hnědé

Stáří
Před i po 1945
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3 ložiska výhradní plocha
název
Klíč ložiska
Duchcov - Václav
805992

Nerost
oxyhumolit

Organizace
Humatex a.s., Bílina

4 dobývací prostory těžené
název
Klíč dobývacího těžené
Duchcov I
122472

Nerost
Hnědé uhlí

Organizace
Humatex a.s., Bílina

5 poddolované území
název
Zabrušany

Stáří
neznámé

Identifikační číslo
1571

Surovina
Uhlí hnědé

6 poddolované území
název
Želénky 3

Stáří
Do 19. století

Identifikační číslo
1600

Surovina
Uhlí hnědé

7 poddolované území
název
Chotějovice 2

Stáří
neznámé

Identifikační číslo
1592

Surovina
Uhlí hnědé

8 poddolované území
název
Břežánky

Stáří
Před i po 1945

Identifikační číslo
1573

Surovina
Uhlí hnědé

C.I.10.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dle Státního archeologického seznamu většina území spadá do oblasti klasifikované
jako území s archeologickými nálezy (ÚAN) III, tj. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale
jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 %
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů a UAN I.
Mapová služba Území s archeologickými nálezy (UAN) obsahuje data Státního
archeologického seznamu ČR. UAN jsou rozdělena do čtyř kategorií:
•
•
•

•

ÚAN I území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů
ÚAN II území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě;
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %
ÚAN III území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné
území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie
IV). UAN III není evidováno v SAS ČR.
ÚAN IV území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
(veškerá území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním
geologickým podložím).
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1

2

Obr.č.7 Území s archeologickými nálezy (UAN) – lokalita Jeníkov.

3

Obr.č.8 Území s archeologickými nálezy (UAN) – lokalita Duchcov.
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4

Obr.č.9 Území s archeologickými nálezy (UAN) – lokalita Chotějovice.

http://isad.npu.cz/tms/arch_public
lokalita 1
Pořadové číslo SAS
02-32-12/4

Název ÚAN
Intravilán obce Oldřichov

Kategorie ÚAN
II

Lokalita 2
Pořadové číslo SAS
02-32-12/3

Název ÚAN
Jeníkov u Duchcova

Kategorie ÚAN
II

Lokalita 3
Pořadové číslo SAS
02-32-17/1

Název ÚAN
Výsypka východně od Duchcova

Kategorie ÚAN
IV

Lokalita 4
Pořadové číslo SAS

Název ÚAN

Kategorie ÚAN
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Pořadové číslo SAS
02-32-22/1

C.I.11.

Název ÚAN
Odkaliště Ledvice

Kategorie ÚAN
IV

Území hustě zalidněná

Hodnocené území patří do základních sídelních jednotek, uvedených v následující tabulce.
Bílina
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Ledvice
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Lahošť
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Duchcov
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Jeníkov
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Zabrušany
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Světec
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Hostomice
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Teplice
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Újezdeček
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
http://www.uir.cz/

17112
3251 ha
526,33 ob./km2
539
496,66 ha
108,52 ob./km2
612
302
202,26 ob./km2
8335
1540 ha
541,08 ob./km2
865
773 ha
111,82 ob./km2
1127
925 ha
121,77 ob./km2
1015
1234 ha
82,19 ob./km2
1246
299 ha
415,62 ob./km2
49959
2378 ha
2100,61 ob./km2
899
177,42 ha
506,68 ob./km2

C.I.12.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V místě výstavby a jeho nejbližším okolí se nevyskytuje území, které by bylo zatěžováno nad
míru únosného zatížení.
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V zájmovém území nejsou překročeny limity hluku viz měření hluku, které je součástí hlukové
studie (příloha č.1). Měření bylo provedeno ve 2 bodech – lokalita Želénky a Oldřichov a ve
všech měřících bodech jsou splněny limity hluku 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
Porovnání stávající a výhledové dopravy
Pro porovnání stávající a výhledové dopravy jsou v následující tabulce uvedeny celkové počty
vlaků.
Tab.č.27 Porovnání počtu vlaků - stávající a výhledové
Úsek
Doprava v roce 2000
Stávající doprava
osobní/nákladní
osobní/nákladní
Úsek Oldřichov Bílina
58/41
78/14

Výhledová doprava
osobní/nákladní
100/23

Z tabulky je patrné, že proti roku 2000 dojde k navýšení počtu osobních vlaků, u nákladních
vlaků dojde k poklesu.
V následující tabulce je uvedeno porovnání vypočtených hladin akustického tlaku ve
vzdálenosti 25 m od zdroje:
Tab.č.28 Porovnání hlukové zátěže
Ekvivalentní
hladina Stav k roku
akustického tlaku ve 2000
vzdálenosti 25 m od den/noc
zdroje
[dB]
Úsek Oldřichov – Bílina
69,0/67,7

Stávající stav Výhledový
2016
stav 2020
den/noc
den/noc
[dB]
[dB]
63,4/62,6
66,2/65,2

Navýšení
(2017-2000)
den/noc
[dB]
-5,6/-5,1

Navýšení
(2020-2000)
den/noc
[dB]
-2,8/-2,5

Z výše uvedeného je patrné, že ve výhledu dojde proti toku 2000 k nárůstu počtu projíždějících
osobních vlaků a k poklesu nákladních vlaků. Vlivem použití souprav s diskovými brzdami a
vlivem nového železničního svršku a spodku (ve výpočtu je uvažováno s ideálním stavem
svršku u všech variant, proto vypočtené hodnoty pro rok 2000 a 2016 budou ve skutečnosti
vyšší, než jsou vypočtené hodnoty, a to cca o 3 dB) však nedojde k navýšení hlučnosti proti
provozu na stávající trati v roce 2000.
Vzhledem k tomu, že hodnoty pro všechny roky překračují základní hygienický limit 60 dB pro
den a 55 dB pro noc v ochranném pásmu dráhy a navýšení hlučnosti ani pro stávající stav ani
pro výhled proti roku 2000 nepřekračují hodnoty 2 dB, lze pro uvedenou stavbu přiznat
hygienický limit pro starou hlukovou zátěž.
Na základě výše uvedeného lze pro trať přiznat hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“,
tedy 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
Lze konstatovat, že celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech
(2009-2016) jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
C.I.13.

Staré ekologické zátěže

Kontaminovaná místa v zájmovém území
V zájmovém území se nachází kontaminovaná místa podle systému evidence kontaminovaných
míst dle níže doložené mapy.
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Obr.č.10 Kontaminovaná místa v zájmovém území.
http://kontaminace.cenia.cz/

ČSPHM Bílina–Benzina s.r.o.(Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny, k.ú. Břežánky)
–na severním okraji Bíliny po pravé a levé straně silnice I/13, kontaminace z provozu čerpací
anice
–těžba, zpracování a skladování ropy (kvalitativní riziko 5 -žádné, kvantitativní riziko 3 –
lokální);
Radon
Z hlediska radonového indexu se zájmové území nachází v zóně nízkého radonového rizika.
Radonové riziko z geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v určité geologické jednotce. Hlavním zdrojem
radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového
rizika z podloží v určité geologické jednotce proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu
hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (ekvivalentní objemová aktivita
radonu). Zároveň indikuje i míru pozornosti, jakou je nutno věnovat opatřením proti pronikání
radonu z podloží u nově stavěných objektů.
Převažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v určitém typu hornin při měření
radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového rizika. Obvyklým
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jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření objemové aktivity radonu v daném horninovém
typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno lokálními geologickými
podmínkami měřených ploch

Obr.č.11 Radonová mapa zájmového území.
http://mapy.geology.cz/rad
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C.II.
C.II.1.

Charakteristika současného stavu životního prostředí
Ovzduší

Ovzduší
Na celkovou situaci znečištění ovzduší v celé zájmové oblasti má nejzásadnější vliv působení
lokálních stacionárních zdrojů a mobilních zdrojů (místní automobilová místní a tranzitní
doprava). Na úroveň pozadí má vliv také přenos znečišťujících látek z okolního území,
případně též ze vzdálenějších oblastí ČR nebo jiných států. Vliv mobilních zdrojů je především
patrný u NOx a CxHx. Vliv na kvalitu ovzduší má i značný podíl lesů, vodních ploch a silně
členitá krajina širšího území, v posuzovaném území lze očekávat příznivé ventilační poměry.
Při stanovení stavu ovzduší v zájmové lokalitě bylo použito:
1. informací poskytovaných ČHMU
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html - Mapy oblastí s
překročenými imisními limity jsou konstruovány v síti 1x1 km.

Obr.č.12 Imisní pozadí NO2 v zájmové oblasti roční limit 40[µg/m3], průměrné koncentrace za roky 20122016.
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Obr.č.13 Imisní pozadí PM10 v zájmové oblasti, roční limit 40[µg/m3], průměrné koncentrace za roky 20122016.

Obr. č.14 Imisní pozadí PM2,5 v zájmové oblasti, roční limit 25[µg/m3], průměrné koncentrace za roky
2012-2016.
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Obr.č.15 Imisní pozadí benzenu v zájmové oblasti, roční limit 5[µg/m3], průměrné koncentrace za roky
2012-2016.

Obr.č.16 Imisní pozadí B(a)P v zájmové oblasti, roční limit 1[ng/m3], průměrné koncentrace za roky 20122016.
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Obr.č.17 Imisní pozadí denníPM10 36. v zájmové oblasti, roční limit 50[µg/m3], průměrné koncentrace za
roky 2012-2016.

Lze konstatovat, že celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech
(2009-2016) jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
C.II.2.
Voda
Hydrologické členění zájmového území stavby
Dle hydrologického členění se nachází zájmové území stavby v dílčím povodí Ohře, dolního
Labe a ostatních přítoků Labe, v povodí (3.řádu) dle ČHP 1-14-01 Bílina.
Správcem povodí je Povodí Ohře, s.p.
Povrchové vody
Dotčené útvary povrchových vod
Zájmové území stavby se nachází v útvarech povrchových tekoucích vod Bílina od toku
Loupnice po tok Bouřlivec (ID - OHL 0820), Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (ID OHL 0830).
Stavebním záměrem není zasažen žádný útvar povrchových stojatých vod.
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OHL_0830

OHL_0820

Základní charakteristiky vodních útvarů
ID útvaru
Název útvaru
Vodní tok
Délka páteřního toku útvaru (km)
Kategorie útvaru
Typ útvaru
Plocha povodí (km2)
Popis útvaru

Hydromorfologický charakter
Oblast povodí
Dílčí povodí ČR

OHL_0820
Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec
Bílina
25,093
řeka
1122
180,237
úmoří – Severní moře, nadmořská výška ˂ 200 m n.m.,
geologie – pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle
Strahlera – řeky (4-6)
přirozený
Labe
Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe
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Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu
Staničení reprezentativního profilu (ř. km)
Nejbližší reprezentativní profil po proudu
Poloha zájmového území stavby vůči nejbližšímu
reprezentativnímu profilu po proudu

Povodí Ohře, s.p.,
OHL 0850
Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok
Bílina nad Hostomicemi (POH_1087)
-

ID útvaru
Název útvaru
Vodní tok
Délka páteřního toku útvaru (km)
Kategorie útvaru
Typ útvaru
Plocha povodí (km2)
Popis útvaru

OHL_0830
Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina
Bílina
21,144
řeka
1122
115,388
úmoří: Severní moře, nadmořská výška m n.m. (h): h < 200,
geologie: pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle
Strahlera: říčky (4-6)
přirozený
Labe
Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe
Povodí Ohře, s.p.,
OHL 0850
Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok
Bouřlivec Hostomice (POH_1088)
-

Hydromorfologický charakter
Oblast povodí
Dílčí povodí ČR
Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu
Staničení reprezentativního profilu (ř. km)
Nejbližší reprezentativní profil po proudu
Poloha zájmového území stavby vůči nejbližšímu
reprezentativnímu profilu po proudu

Současný stav vodních útvarů
Ekologický stav - OHL 0820
Biologické složky

Chemický stav - OHL 0820
Všeobecné fyzikálně chemické složky
Specifické znečišťující látky
Ekologický stav - OHL 0830
Biologické složky

Chemický stav - OHL 0830
Všeobecné fyzikálně chemické složky
Specifické znečišťující látky

Střední stav
Fytoplankton – neklasifikovaný stav
Macroalgae, angiosperm, makrofyta - neklasifikovaný stav
Fytobentos – střední stav
Makrozoobentos – střední stav
Ryby – neklasifikovaný stav
Nedosažení dobrého stavu
Střední stav
Střední stav
Střední stav
Fytoplankton – neklasifikovaný stav
Macroalgae, angiosperm, makrofyta - neklasifikovaný stav
Fytobentos – střední stav
Makrozoobentos – neklasifikovaný stav
Ryby – neklasifikovaný stav
Nedosažení dobrého stavu
Dobrý stav
Střední stav
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Podzemní vody
Dotčené útvary podzemních vod
Zájmové území stavby zasahuje do útvarů podzemních vod základní vrstvy
- Mostecká pánev (ID 21310)
- Teplický ryolit (ID 61330)

61330

21310
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Základní charakteristika útvaru podzemních vod ID 21310 – Mostecká pánev
Mezinárodní ID útvaru
Plocha (km2)
Hydrogeologický rajón (ID)
Název hydrogeologického rajónu
Horizont
Pozice
Geologická jednotka
Dílčí povodí
Mezinárodní ID oblasti povodí
Povodí
Správce povodí
Kvantitativní stav
Chemický stav
Trend znečištění

CZ_GB_21310
542,211
2131
Mostecká pánev
2
základní vrstva
terciérní a křídové sedimenty pánví
Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe
CZ_5000
Labe
Povodí Ohře, s.p.
Nevyhovující
Nedosažení dobrého stavu
Neměnící se

Základní charakteristika útvaru podzemních vod ID 61330 – Teplický ryolit
Mezinárodní ID útvaru
Plocha (km2)
Hydrogeologický rajón (ID)
Název hydrogeologického rajónu
Horizont
Pozice
Geologická jednotka
Dílčí povodí
Mezinárodní ID oblasti povodí
Povodí
Správce povodí
Kvantitativní stav
Chemický stav
Trend znečištění

CZ_GB_61330
134,417
6133
Teplický ryolit
2
Základní vrstva
horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe
CZ_5000
Labe
Povodí Ohře, s.p.
Nevyhovující
Nedosažení dobrého stavu
Neměnící se

Popis hydrogeologického rajónu 2131
Jedná se o hydrogeologický rajón s napjatou hladinou, s celkovou mineralizací => 1g /l, se
střední transmisivitou (10-4 – 10-3 m2/s), chemické typu Ca-Mg-SO4. Propustnost průlino puklinová.
Mostecká pánev je součástí podkrušnohorského prolomu. Podloží pánve tvoří převážně svrchní
křída, měně krystalinikum a granitoidy krušnohorské oblasti. Výplň pánve je faciálně pestrá
(hlavně uhelné sloje, uhelné jíly, písky a pelosiderity). Nechybějí v ní neovulkanity a jejich
tufy. Přírodní pohyb vod je značně narušen těžbou a odvodňováním dolů a lomů. Soubor
víceméně vodorovně uložených hornin je ve vertikálním smyslu rozčleněn na řadu relativně
samostatných kolektorů a izolátorů.
Ve větší části území jsou přírodně hydrogeologické poměry změněny natolik, že s eventuálním
využitím a následnou ochranou zdrojů podzemních vod nelze v současné době počítat.
Podzemní vody mostecké pánve slouží pouze místně a pouze k lokálnímu zásobování pitnou
vodou.
Popis hydrogeologického rajónu 6133
Jedná se o hydrogeologický rajón s napjatou hladinou, s celkovou mineralizací 0,3- 1g /l, se
střední transmisivitou (10-4 – 10-3 m2/s), chemické typu Ca-Mg-HCO3. Jedná se o rajón hornin
s propustností puklinovou.
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C.II.3.

Půda

Lesní půda
V rámci posuzovaného záměru není navrhován trvalý ani dočasný zábor pozemků plnících
funkci lesa.
Zemědělská půda

Obr.č.18 Půdní mapa zájmového území.
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Soil&keywordList=inspire

Z doložené půdní mapy vyplývá, že v zájmovém území přeavžují antroposoly.
V navazujícím textu je uvedena charakteristika odnímaných ploch dle BPEJ.
1. číslice

příslušnost ke klimatickému regionu
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Na základě stanovených BPEJ v trase komunikace jsou dotčeny následující klimatické regiony:
Klimatický region - 2 teplý, mírně suchý
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
Charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky č. 546/2002Sb., kterou se mění vyhláška
327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
Tab. č. 29 Půdní typy vyvolaných záborů ZPF
BPEJ
25411

4. číslice

HPJ základní charakteristika hlavních půdních jednotek
Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a
54
jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní
uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi

stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

Charakteristika sklonitosti a expozice (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.)
Tab. č. 30 Sklonitost
Kód
0
1
2
3
4
5
6

Kategorie
0 - 1°
1 - 3°
3 - 7°
7 - 12°
12 - 17°
17 - 25°
25°

Charakteristika
úplná rovina
rovina
mírný sklon
střední sklon
výrazný sklon
příkrý sklon
sráz

Expozice
Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích označených kódy
0 - 3.
Tab. č. 31 Expozice
Kód

Charakteristika

0
1
2
3

se všesměrnou expozicí
jih (jihozápad až jihovýchod)
východ a západ (jihozápad až severozápad , jihovýchod až severovýchod)
sever (severozápad až severovýchod)

Na čtvrtém místě číselného kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice kódována takto:
Tab. č. 32 Sklonitost a expozice
Číselný kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Kód sklonitosti
0-1
2
2
2
3
3
4
4
5-6

Kód expozice
0
0
1
3
1
3
1
3
1
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Číselný kód
9

5. číslice

Kód sklonitosti
5-6

Kód expozice
3 ".

vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.)
Skeletovitost
Tab. č. 33 Skeletovitost
Kód
0
1
2
3

Charakteristika
bezskeletovitá, s příměsí
slabě skeletovitá
středně skeletovitá
silně skeletovitá

s celkovým obsahem skeletu do 10%
s celkovým obsahem skeletu 10 - 25%
s celkovým obsahem skeletu 25 - 50%
s celkovým obsahem skeletu nad 50%

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do
30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).
Hloubka půdy Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo
silnou skeletovitostí.
Tab. č. 34 Hloubka půdy
Kód

Charakteristika

0
1
2

> 60 cm
30 - 60 cm
< 30 cm

půda hluboká
půda středně hluboká
půda mělká

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:
Tab. č. 35 Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
Číselný
kód
1

Kód
skeletovitosti
0
0-1

2
3
4
5
6
7+)

1
2
2
1
2
0-1

8+)

2-3

9+)

0-3

+)

Charakteristika
kódu Kód hloubky Charakteristika
hloubky
skeletovitosti
půdy
půdy
bezskeletovitá, s příměsí 0
hluboká
bezskeletovitá, s příměsí, 0 - 1
hluboká, středně hluboká
slabě skeletovitá
slabě skeletovitá
0
hluboká
středně skeletovitá
0
hluboká
středně skeletovitá
0-1
hluboká, středně hluboká
slabě skeletovitá
2
mělká
středně skeletovitá
2
mělká
bezskeletovitá, s příměsí, 0 - 1
hluboká, středně hluboká
slabě skeletovitá
středně
skeletovitá, 0 - 2
hluboká, středně hluboká,
silně skeletovitá
mělká
bezskeletovitá, s příměsí, 0 - 2
hluboká, středně hluboká,
slabě
skeletovitá,
mělká
středně
skeletovitá,
silně skeletovitá

Platí pouze pro půdy o sklonitosti >12° t.j. HPJ 40, 41 a pro HPJ 39 nevyvinutých (rankerových) půd.
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Obr.č.19 Podíl PUFL na ploše obce.
https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/bilina/4-aktualizace-2016/text/envi_4.pdf

Obr.č.20 Podíl ZPF na ploše obce.
https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/bilina/4-aktualizace-2016/text/envi_4.pdf

Stav erozního ohrožení
Jedním z rizik spojených se změnou klimatu může být zvýšená četnost a extremita přívalových
srážek. Ty mohou v řadě oblastí České republiky zvýšit ohrožení již dnes erozně náchylných
pozemků a v řadě oblastí se mohou v důsledku toho objevit nová rizika, která zde nebyla běžná.

140

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Přívalové srážky doprovázené erozí půdy a transportem splavenin představují rizikový faktor
ohrožující obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové vody či významné
rekreační lokality. Množství přívalových srážek se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou
rizika spojená s těmito extrémními jevy ohrožovat významné části území ČR. Hlavním cílem
záměru č. TA02020395 bylo navrhnout koncepční postupy pro hodnocení a klasifikaci
rizikových lokalit ohrožených erozí půdy a transportem splavenin s nepříznivými dopady na
obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové nebo jiné významné prvky a objekty
v území.

Obr.č.21 Riziko erozního smyvu – lokalita Jeníkov.
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Obr.č.22 Riziko erozního smyvu – lokalita Duchcov.

Obr.č.23 Riziko erozního smyvu – lokalita Ledvice.
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Obr.č.24 Riziko erozního smyvu – lokalita Chotějovice.

Z doložených map vyplývá, že posuzovaný záměr je ohrožen erozním smyvem v km 28,4 a
v km 31,0 – 33,0. Hrozba erozního smyvu je v prvním případě nízká a v druhé lokalitě velmi
nízká.
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C.II.4.

Přírodní zdroje

Sledovaná trasa stavby prochází s ohledem na historický vývoj poblíž starých či
provozovaných důlních děl, kde těženou surovinou bylo hnědé uhlí. Na začátku trasy se
nachází severozápadním směrem poddolované území ID 1555 – Verneřice u Hrobu 1, dále v
km cca 26,500 – 26,800 severovýchodně od poddolovaného území ID 1552 – Duchcov 1, v km
cca 28,600 pak trasa přechází poddolované území ID 1571– Zabrušany, v úseku km cca 29,400
– 29,900 trasa přechází poddolované území ID 1600 – Želénky 3, a v úseku km cca 30,600 –
31,400 pak trasa prochází východně od poddolovaného území ID 1592 – Chotějovice 2. Ve
všech případech se jedná o staré povrchové lomy, které byly v minulosti zasypány a
rekultivovány. Předpokládá se, že zeminy jsou již v těchto místech konsolidované, nelze však
vyloučit, že v některých místech ještě konsolidace probíhá.
Podle získaných údajů z archivu České geologické služby zájmová trasa prochází v km 27,400
západně od potenciálního sesuvného území, klíč 5976 (aktualizace záznamu proběhla v roce
1986) a v km 29,600 východně od potenciálního sesuvného území, klíč 5982 (aktualizace
proběhla v roce 1987).
V blízkosti žst. Oldřichov u Duchcova je trasa vedena jižně v min. vzdálenosti 50 m od okraje
chráněného ložiskového území ID 07820000, s číslem ložiska 3078200 (hnědé uhlí) a
severozápadně od chráněného ložiskového území ID 17380000, s číslem ložiska 3173800
(křemenné suroviny). V úseku cca km 26,500 – 27,400 (za zast. Duchcov) trasa prochází
těženým dobývacím prostorem ID 30098, s číslem ložiska 3189800 Duchcov – Václav, kde
těženou surovinou je oxyhumolit. U konce stavby pak trasa prochází jižně ve vzdálenosti cca
75 m od okraje těženého dobývacího prostoru ID 30049, kde těženou surovinou je hnědé uhlí.
C.II.5.

Biologická rozmanitost

Flóra
V rámci botanického průzkumu bylo nalezeno 113 druhů rostlin. Průzkum zahrnul celé
vegetační období.
Fauna
Zoologickým průzkumem v uvedeném období aktuální sezony bylo zjištěno celkem 96 druhů
obratlovců, z toho 48 druhů ptáků, 14 druhů savců, dva druhy plazů, dále pak 49 taxonů
bezobratlých, zastižen nebyl žádný druh batrachofauny.
Fauna bezobratlých oblasti je buď obecná, kdy se jedná se o druhy osídlující intenzivní
zemědělské oblasti, respektive snášející stres způsobovaný zemědělskou činností (orba,
postřiky atp.), dále o obecné druhy pionýrských a lesních porostů anebo jsou zde vzácně
přítomny druhy vázané na blízké xerotermní lokality a některé velmi odolné skupiny mohou
pronikat do prostor kolejišť (např. rovnokřídlí).
Fauna ryb je ve sledované lokalitě vyvinuta pouze v toku Bouřlivec, který trať kříží, a kde je
zaznamenán zvláště chráněný druh. Ostatní toky křížené tratí jsou spíše bez ryb, vodní plochy
chybí a tok Bílina není a nemůže tratí ovlivněn.
Fauna obojživelníků je redukovaná vlivem specifik oblasti (zastavěné, průmyslové anebo
intenzivně obhospodařované plochy). Zaznamenán byl skokan hnědý v okolí Bouřlivce, který
je ale jinak v oblasti velmi vzácný a skokan štíhlý ve stejném místě. Výskyt ropuch obecné a
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zelené je v oblasti známý, ale trať do jejich biotopů nezasahuje. Totožné údaje jsou uváděny i
v dostupné literatuře. Posuzovaná lokalita je pro obojživelníky velmi nepříznivá.
Fauna plazů je rovněž redukovaná díky absenci vhodných biotopů, nicméně ještěrka obecná a
slepýš křehký v oblasti osídlili náhradní biotopy a jsou často k zastižení v travnatých částech
blízko obcí, na náspech a na komunikacích podél trati.
Ornitofauna oblasti je charakteristická pro agrární krajinu, tzn. polní agrocenózy v kombinaci s
rozptýlenými porosty dřevin (lužní, pionýrské, zeleně obcí) a je doplněna faunou ptáků sídel a
zahrad. Fenoménem oblasti jsou porosty rekultivací hojně osídlené lesními druhy (zejména
budníčci, pěnkava, zvonek zelený, pěvuška modrá a podobně).
Fauna savců je běžná, eurytopní. Výrazná je fauna myslivecké zvěře (zajíc polní, srnec obecný,
prase divoké), ale není zaznamenána zvěř obor (jelen evropský aj.).
C.II.6.

Klima

Meterologické a klimatické údaje potřebné pro výpočet znečištění ovzduší jsou vztaženy na
období jednoho roku. Nejvýznamnější klimatické a meteorologické charakteristiky, které je
zapotřebí vzít v úvahu při hodnocení území, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková
činnost, vlhkost vzduchu a dále vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Vyhodnocení
klimatických a meteorologických prvků lze získat z dat klimatologických stanic zveřejněných
na internetové adrese www.chmi.cz. Klimatické podmínky vyskytující se a řešeném území jsou
určeny jeho zeměpisnou polohou, reliéfem a různorodostí krajiny a klimatickými faktory. Směr
a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají rozhodující
podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na charakteru transportu a způsobu nařeďování
znečišťujících látek.
Dle Quittovy klasifikace se území stavby nachází v klimatické oblasti T 2 (teplá) – MT 7
(mírně teplá).
klimatické charakteristiky T2:
počet letních dní
počet dní s průměrnou teplotou 10o a více
počet dní s mrazem
počet ledových dní
průměrná lednová teplota
průměrná červencová teplota

50-60
160-170
100-110
30-40
-2 - -3 oC
18-19 oC

průměrná dubnová teplota
průměrná říjnová teplota
prům. počet dní se srážkami 1 mm a více
suma srážek ve vegetačním období
suma srážek v zimním období
počet dní se sněhovou pokrývkou

8-9 oC
7-9 oC
90-100
350-400 mm
200-300 mm
40-50

dle Atlasu podnebí Česka (2007):
průměrný roční úhrn srážek (mm)
průměrný sezónní (V – IX) počet dní se srážkami 30 mm a více za 24 h
průměrný sezónní (V – IX) počet dní se srážkami 30 mm a více za 1 h
průměrný počet dní s bouřkou

500 - 550
0,5 – 1,0
0,1 - 0,2
21 – 24

Tab.č.36 Územní teploty v roce 2017 – Ústecký kraj
měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

T

-4,7

1,5

6,3

7,2

14,1

18,0

18,6

18,1

12,0

10,2

4,1

1,4

N

-2,4

-0,9

2,8

7,5

12,4

15,8

17,2

16,6

12,9

8,1

2,9

-0,6

O

-2,3

2,4

3,5

-0,3

1,7

2,2

1,4

1,5

-0,9

2,1

1,2

2,0
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Vysvětlivky
T

teplota vzduchu °C

N

dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990

O

odchylka od normálu

http://portal.chmi.cz

Tab.č.37 Územní srážky v roce 2017 - Ústecký kraj
měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

S

46

21

47

48

33

84

80

92

42

83

46

45

N

42

36

38

44

61

68

68

70

50

39

47

49

%

110

58

124

109

54

124

118

131

84

213

98

92

Vysvětlivky
S

úhrn srážek mm

N

dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 mm

%

úhrn srážek v % normálu 1961 – 1990

Pro kvantifikaci odhadu změn relevantních meteorologických prvků a jevů pro blízkou
budoucnost (období 2021–2050) byly vypočteny změny v daném meteorologickém prvku
simulované pro dané období oproti referenčnímu období 1986–2015. Výhled vychází z
dostupných výstupů regionálních klimatických modelů Euro-CORDEX v rozlišení 0,11°
řízených několika různými globálními modely. Změna dané charakteristiky byla odvozena tzv.
delta metodou, tedy jako rozdíl mezi hodnotou simulovanou pro budoucí období 2021–2050 a
hodnotou pro referenční období 1986–2015.
Rostoucí průměrná teplota vzduchu
Zájmové území se nachází v ploše průměrných ročních teplot vzduchu za období 1986-2015 89°C. Prostorové rozložení očekávaných změn průměrné roční teploty vzduchu na území ČR je
určeno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5. Podle scénáře RCP4.5 je výhledová změna
průměrné roční teploty vzduchu 1,079°C. Pro scénář RCP8.5 tato změna dosahuje hodnoty
1,288 °C.
Extrémní nárůsty teplot a vlny veder
Podle dlouhodobých normálů teploty vzduchu 1986-2015 se zájmové území nachází na ploše
s průměrným počtem dní s maximální teplotou na 34°C v délce trvání 1,5-2 dny. Výhled
změny průměrného počtu dní s maximální teplotou nad 34°C je dle scénáře RCP4.5 1,5 dnů a
dle scénáře RCP8.5 1,3 dnů.
Dále byly hodnoceny horké vlny, které se v zájmovém území za období 1986-2015 vyskytují
v počtu <40 dní. Podle modelové projekce pro roky 2021-2050 podle scénáře RCP4.5 se zvýší
počet dní s horkou vlnou o 3,9 dnů a dle scénáře RCP8.5 o 2,7 dnů.
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Změny v průměrném množství dešťových srážek
Zájmové území se nachází v ploše průměrných ročních srážek za období 1986-2015 550-600
mm. Výhledová změna v průměrném ročním úhrnu srážek je dle scénáře RCP4.5 1,04 mm a
dle scénáře RCP8.5 1,08 mm.
Změny v extrémním množství dešťových srážek
Srážkové dny s úhrnem alespoň 30 mm se vyskytují na našem území převážně v teplé polovině
roku, jejich výskyt v zimním období je možný, ale spíše ojedinělý. V zájmové území je
průměrný roční počet dní se srážkami alespoň 30 mm za období 1986-2015 1-1,5 dnů. Podle
scénáře RCP4.5 je změna průměrného počtu dní 0,08 dní a u scénáře RCP8.5 0,26 dní pro
výhled 2021-2050.
Povodně
Posuzovaný záměr kříží 7 vodních toků, u 4 z nich byla vyhlášena záplavová území.
Posuzovaný záměr respektuje tato záplavová území a v rámci projektové přípravy budou
navrženy mostní objekty dle hydrotechnického posouzení a na kontrolní návrhový průtok
v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních konstrukcí. Tato norma uvažuje s Q100 k níž je
u všech mostů přičítána rezerva 0,5-1,0 m.
Půdní eroze
Trať prochází územím s velmi nízkou a nízkou hrozbou erozního smyvu.
Nestabilita půdy / sesuvy půdy / laviny
Podle získaných údajů z archivu České geologické služby zájmová trasa prochází v km 27,400
západně od potenciálního sesuvného území, klíč 5976 (aktualizace záznamu proběhla v roce
1986) a v km 29,600 východně od potenciálního sesuvného území, klíč 5982 (aktualizace
proběhla v roce 1987).
Průměrná rychlost větru
Podle počtu dní s maximálním nárazem větru nad 20,8 m/s se nachází zájmové území v lokalitě
5-10 dní pro roky 1986-2015. Průměrná roční rychlost větru v zájmovém území dosahuje
hodnot 2-3 m/s za období 1986-2015. Výhledová změna průměrné roční rychlosti větru je dle
scénáře RCP4.5 -0,01 m/s a dle scénáře RCP8.5 0,0 m/s.
Sucho
Podle údajů o riziku vysychání drobných vodních toků se zájmové území nachází na ploše
především středního rizika.
Mrazy
Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20°C je v zájmovém území pro období
1986-2015 0-0,5 dnů. Změna průměrného ročního počtu dní s minimální teplotou pod -20°C je
dle scénáře RCP4.5 -0,15 dnů a dle scénáře RCP8.5 -0,45 dnů.
Škody vlivem mrznutí a tání
Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem teploty přes 0 °C je v zájmovém
území pro období 1986-2015 60-70 dnů. Změna průměrného sezónního počtu dní dle scénáře
RCP4.5 je -9,8 dnů.
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C.II.7.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví

Ke konci roku 2015 měl Ústecký kraj 822 826 obyvatel, což jej řadí na páté místo v republice.
Hustota obyvatel (154 obyvatel/km2) je vyšší než vykazuje celostátní průměr (134
obyvatel/km2) a je po Hlavním městě Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji čtvrtou
nejzalidněnější oblastí. Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně
oblast Krušných hor a okresy Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší
venkovská sídla. Charakteristickým rysem kraje je relativně mladé obyvatelstvo, průměrný věk
je 41,4 let.
Tab.č.38 Charakteristika obyvatelstva v zájmovém území.
Správní obvody obcí
s rozšířenou působností,
obce

Výměra
(ha)

Počet
obyvatel

z toho
ve věku
15–64

Bílina
Hostomice
Ledvice
Světec
Jeníkov
Duchcov
Lahošť
Zabrušany
Teplice
Újezdeček

3 251
300
497
1 235
774
1 540
303
924
2378
177

17205
1249
546
1031
853
8359
624
1132
49697
893

11915
863
375
699
610
5400
419
758
31929
610

Zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2017

C.II.8.

Hmotný majetek, kulturní dědictví

Podle Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou v širším zájmovém území evidovány:
Tab.č.39 Kulturní památky evidované v zájmovém území
Číslo rejstříku

Sídelní
útvar

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

21 / 5-2536

Bílina

kostel sv. Petra a Pavla

42726 / 5-2554

Bílina

městské opevnění

u čp. 37

47669 / 5-2629

Bílina

boží muka

původně - Jenišův Újezd

42858 / 5-4814

Bílina

socha P. Marie Immaculaty

Mostecká

43549 / 5-4815

Bílina

socha sv. Jeronýma

při hřbitově

42638 / 5-2549

Bílina

socha sv. Šebestiána

Pražská

42298 / 5-2538

Bílina

sloup se sochou P. Marie

nám. Mírové

47672 / 5-2666

Bílina

socha sv. Antonína Paduánského

původně - Liptice (Ledvice)

47668 / 5-2627

Bílina

socha sv. Floriána

původně - Jenišův Újezd

43023 / 5-2537

Bílina

kašna se sochou sv. Floriána

nám. Mírové
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Číslo rejstříku

Sídelní
útvar

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

42358 / 5-2561

Bílina

rovinné
neopevněné
sídliště
Božeň
Božeň, archeologické stopy

85718 / 5-2533

Bílina

výšinné opevněné sídliště slovanské hradiště, archeologické v zámeckém parku
stopy

42804 / 5-2550

Bílina

čp.12

městský dům

Seifertova

42766 / 5-2553

Bílina

čp.13

měšťanský dům

Seifertova

42791 / 5-2552

Bílina

čp.17

městský dům

Seifertova

43503 / 5-2551

Bílina

čp.19

městský dům

Seifertova

43170 / 5-2557

Bílina

čp.26

městský dům

Komenského

10802 / 5-2556

Bílina

čp.33

zámek starý

Komenského, Zámecká

43602 / 5-2559

Bílina

čp.34

městský dům

Komenského

42437 / 5-2558

Bílina

čp.36

městský dům

Komenského

43448 / 5-2543

Bílina

čp.45

městský dům

Mírové nám.

42426 / 5-2544

Bílina

čp.46

hotel Praha, bývalý

Mírové nám.

43147 / 5-2545

Bílina

čp.49

městský dům

Mírové nám.

103658

Bílina

čp.50

radnice

Břežánská, Želivského

42971 / 5-2540

Bílina

čp.72

městský dům

Mírové nám.

/ 5-2539

Bílina

čp.87

městský dům

Mírové nám.

43693 / 5-2541

Bílina

čp.91

městský dům

Mírové nám.

42690 / 5-2542

Bílina

čp.92

hotel U Lva

Mírové nám.

42576 / 5-2535

Bílina

čp.95

fara

Na Zámku

43586 / 5-2534

Bílina

čp.96

škola

Na Zámku

43131 / 5-2533

Bílina

čp.98

zámek

Na Zámku

42883 / 5-2560

Bílina

čp.153

městské lázně

Kyselka

42403 / 5-2546

Bílina

čp.2

pivovar,
s
omezením:
bez
provozního objektu bez čp na parc. Litoměřická, Teplická
č. 783

43605 / 5-2547

Bílina

čp.?

špitál, z toho jen: kaple

49750 / 5-5858

Chudeřice čp.?

sklárna Splintex,
Věžový vodojem

44003 / 5-5287

Ledvice

pomník padlým I. a II. světové
v parčíku za hřištěm
války

43036 / 5-2757

Želénky

kaple

43502 / 5-2756

Želénky

silniční most - mostek

42495 / 5-2758

Želénky

čp.1

z

Újezd
toho

jen:

zemědělský dvůr
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Číslo rejstříku

Sídelní
útvar

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

42303 / 5-2752

Zabrušany

kostel sv. Šimona, Judy, Antonína

43256 / 5-2753

Zabrušany

výšinné opevněné sídliště hradiště slovanské, archeologické u vsi
stopy

42484 / 5-4817

Duchcov

kostel evangelický

43989 / 5-5273

Duchcov

kaple Heymannova kaple

Havířská

43990 / 5-5274

Duchcov

kaple P. Marie Pomocné

na hřbitově

43220 / 5-2590

Duchcov

kaple sv. Barbory

u rybníka

85726 / 5-4811

Duchcov

socha sv. Jana Nepomuckého

zámecký park, pův. Bílinská ul.

47721 / 5-4810

Duchcov

socha sv. Václava

zámecký park, pův. Osecká ul.

43097 / 5-2585

Duchcov

sloup se sochou sv. Vavřince

nám. Jiřího z Poděbrad

43158 / 5-2583

Duchcov

sloup se
Trojice

sousoším

Nejsvětější

nám.

47667 / 5-2592

Duchcov

sloup se
Trojice

sousoším

Nejsvětější

43479 / 5-2589

Duchcov

sloup - trojboký sloup s reliéfy

43988 / 5-5272

Duchcov

pomník - památník duchcovského
Masarykova
viaduktu

50999 / 5-5902

Duchcov

pomník a pohřebiště katastrofy na
Rybniční
dole Svěží Štěstí

54634 / 5-3561

Duchcov

pomník důlní
obelisky

42297 / 5-2588

Duchcov

pomník katastrofy
Dölinger

50994 / 5-5901

Duchcov

socha - busta Bedřicha Smetany

50993 / 5-5901

Duchcov

socha - busta
Beethovena

51000 / 5-5903

Duchcov

socha
Walthera
Vogelweide

47642 / 5-179

Duchcov

sochy - soubor mytologických zámek Duchcov,
soch - socha Pana a socha Satyra
pův. Chabařovice

42378 / 5-2584

Duchcov

kašna se sochou sv. Floriána

nám.

43423 / 5-3

Duchcov

železniční most - viadukt

u nádraží (mimo záměr)

51199 / 5-5912

Duchcov

čp.17

městský dům s dvorním objektem

G. Casanovy

43991 / 5-5275

Duchcov

čp.38

městský dům

Husova

katastrofy
na

Ludwiga
von

zámecký park, pův. u hřbitova
u hřiště

-

2

dole

Rybniční
v parku
sady Bedřicha Smetany

van sady Bedřicha Smetany, pův. v
zámeckém parku
der

Tyršova, park Obránců míru
expozice,
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Číslo rejstříku

Sídelní
útvar

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

43992 / 5-5276

Duchcov

čp.71

měšťanský dům

Masarykova

42647 / 5-2582

Duchcov

čp.202

zámek

nám. Republiky

43993 / 5-5277

Duchcov

čp.212

fara

nám. Republiky

104261

Duchcov

čp.309

železniční stanice

nám. Legií

102261

Duchcov

čp.793

škola

Horská cesta, Osecká

42857 / 5-2587

Duchcov

čp.909

střední škola - gymnasium

Masarykova

43994 / 5-5278

Háj
u
Duchcova

pomník Karla Marxe

Zelenkova

43999 / 5-5283

Lahošť

výklenková kaplička, z toho jen:
náves
socha sv. Jana Nepomuckého

44000 / 5-5284

Lahošť

silniční most

na hlavní silnici do Teplic

44001 / 5-5285

Lahošť

silniční most - mostek

náves

43998 / 5-5282

Lahošť

studánka - věž Obřího pramene

Na vypichu

42364 / 5-2621

Jeníkov

kostel sv. Petra a Pavla

na návrší ve středu obce

42348 / 5-2623

Jeníkov

kaple sv. Anny, hřbitovní

43073 / 5-2622

Jeníkov

socha sv. Salvátora

43996 / 5-5280

Jeníkov

silniční most výklenkovou kaplí

43489 / 5-2624

Jeníkov

čp.1

fara

jižně od kostela

43965 / 5-5249

Jeníkov

čp.30

jiná obytná stavba

náves

43984 / 5-5268

Hudcov

čp.

vodárna

Hudcovská výšina

43782 / 5-2620

Hudcov

čp.

cihelna

104352

Hudcov

čp.39

mostek

s J okraj obce,
Bouřlivec

přes

potok

vápenka

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

Správa železniční a dopravní cesty byla dne 12.7.2016 vyrozuměna ministerstvem kultury o
zahájení správního řízení o prohlášení odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, č. p.
1277 na pozemku p.č. 3238 v k.ú. Duchcov, okr. Teplice, včetně uvedeného pozemku, sochy
„Opřená“ v odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na p.p.č. 3283/1, v k.ú. Duchcov, okr.
Teplice, za kulturní památku.
V textu vyrozuměni (viz příloha dokumentace) je uvedeno:
Až do ukončení řízení, o jehož výsledku Vás budeme informovat, je třeba ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou
zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.
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V širším zájmovém území se nachází tyto městské památkové zóny:
Mětstká památková zóna Duchcov
Městská památková zóna byla vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Mětstká památková zóna Bílina
Městská památková zóna byla vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Mětstká památková zóna Teplice
Městská památková zóna byla vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Archeologie
V zájmovém území se nacházejí významné archeologické lokality:
Každé území, na kterém se stavba uskuteční je nutné pokládat za území s archeologickými
nálezy ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., a proto je nutné pro stavbu zajistit
archeologický dozor.
Stavebník je povinen:
•
hlásit případné archeologické nálezy
•
umožnit záchranný archeologický výzkum
•
zajistit archeologický dozor
•
úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb.
•
uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací
odst. 2 § 22 zákonu č. 20/1987 Sb.
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li
stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost
archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento
stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

C.III.

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru,
je-li možné jej na základě dostupných informací o životním
prostředí a vědeckých poznatků posoudit

Průmyslová činnost z minulosti měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního
prostředí v zájmovém území. Silně rozvinutá povrchová těžba značně poškodila přirozenou tvář
krajiny, která se postupně obnovuje jen velmi nákladnou rekultivací. Dobře známy jsou i
problémy s emisní situací v zájmovém území. V posledním desetiletí došlo k výraznému
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zlepšení, což lze dokumentovat snižujícím se množstvím emisí, ale i přesto je toto území
vnímáno jako oblast s poškozeným životním prostředím.
Celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech (2009-2016) jsou
zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází zvláště chráněná území, evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti a přírodní parky.
Posuzovaný záměr kříží 5 významných krajiných prvků dle §3 zákona č.114/1992 Sb., jedná se
o vodoteče Bouřlivec km 23,963, PBP Bouřlivce km 24,804, Loučenský potok km 26,190,
Ledvický potok km 30,15, Radčický potok km 33,330
Z hlediska územního systému ekologické stability dochází již v současné době ke křížení
regionálního biokoridoru č.563, dvou lokálních biokoriodorů a stávající trať je součástí
vymezeného lokálního biocentra. V souvislosti s posuzovaným záměrem nedochází k zásahu
do území evidovaných jako staré ekologické zátěže a nemovitých kulturních památek. Stávající
trať prochází přes chráněné ložiskové území, 5 poddolovanýh území, dobývací prostor a
výhradní ložisko. Dle provedemého měření hluku nebylo prokázáno překročení hygienických
limitů hluku.
Vzhledem k tomu, že realizací záměru je rekonstrukce kolejí a nástupišť, která se převážně
bude provádět na drážním pozemku, lze konstatovat, že realizací záměru představuje únosné
zatížení životního prostředí.
Správa železniční a dopravní cesty byla dne 12.7.2016 vyrozuměna ministerstvem kultury o
zahájení správního řízení o prohlášení odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, č. p.
1277 na pozemku p.č. 3238 v k.ú. Duchcov, okr. Teplice, včetně uvedeného pozemku, sochy
„Opřená“ v odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na p.p.č. 3283/1, v k.ú. Duchcov, okr.
Teplice, za kulturní památku.
Předpokládaný pravděpodobný vývoj v případě neprovedení záměru představuje stávající
železniční trať bez stavebních úprav.

153

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

D.

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

D.I.

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají
z výstavby a existence záměru, použitých technologií a
látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady,
kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými
záměry se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou a provozem
záměru, a které tedy mohou být záměrem významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění
ovzduší, především v období výstavby.
Sociální a ekonomické důsledky
Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální aspekty regionu. Stavbou železniční trati
dojde i k ovlivnění a k demolicím stávajících mimodrážních objektů.
Součástí dokumentace je i zpracované hodnocení zdravotních rizik - příloha č.4.
Zdravotní rizika chemických škodlivin
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném
poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o
škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází
WHO, US EPA – IRIS apod.
Předložená rozptylová studie se zabývá posouzením emisních zátěží v přilehlém okolí
recyklační základny, přístupové komunikace a určuje velikost imisního příspěvku v jejím okolí.
Předkládaná rozptylová studie vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži související s výstavbou
záměru. Povinnost zpracovat rozptylovou studii pro uvedenou stavbu souvisí s recyklací
stavebních materiálů použitím recyklační linky, která je, včetně pohonné jednotky,
vyjmenovaným stacionární zdrojem v příloze č. 2 zákona 201/2012Sb.
Předkládaná rozptylová studie vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži související s výstavbou
záměru.
Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha určená
pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00
Praha1. Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852t štěrku. To odpovídá době recyklace
cca 29 dní.
Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Plocha
určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
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00 Praha1. Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313t štěrku. To odpovídá době
recyklace cca 60 dní.
Celkové množství recyklovaného materiálu činí:
v roce 2020 bude zrecyklováno – 71 165tis.t štěrkového lože
Provoz na železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení
rekonstrukce zdrojem emisí.
Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti
Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší,
které lze v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím anebo
známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního
stavu:
• suspendované částice PM10 a PM2,5
• oxid dusičitý
• benzen
• benzo(a)pyren
Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic
kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Jsou definovány takto:
suspendované částice jsou pevné nebo kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové
rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře.
Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na
rozdíl od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno
zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i
jako vektor pro plynné škodliviny.
Akutní účinky suspendovaných částic a změny v denních koncentracích: Suspendované částice
dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového epitelu,
zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují
vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronické
bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a
oběhovým selháním. Tento vývoj je současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory, jako
je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním prostředí, kouření apod.
Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se projevuje
zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou
skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového
ústrojí.
Dlouhodobé účinky: Na základě ročních průměrných koncentrací existuje pro tyto účinky méně
podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při spirometrickém
vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků pro
rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Pro zdravotní
účinky prašnosti vyjádřené jako PM10 jsou předpokládány účinky bezprahové, s lineární
závislostí vztahu dávka – účinek. Pro prašnost vyjádřenou jako PM10 je v materiálech WHO
uváděna závislost pro různé projevy zdravotních účinků. V současné době jsou k dispozici i
výsledky novějších studií, které byly verifikovány v materiálech WHO (2006).
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Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot
prašnosti WHO (2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na
vlivy prašnosti na exponovanou populaci (WHO, 2006), uvádějí následující vztahy mezi
zvýšením prašnosti a výskytem symptomů poškození zdravotního stavu populace. Jako vstupní
je použita hodnota zvýšení prašnosti o 10 µg/m3 příslušné frakce PM. Výsledný efekt je
vyjádřen jako změna (zvýšení) výskytu jednotlivých symptomů poškození zdraví oproti situaci
s nižší zátěží prašnosti na lokalitě (pomocí %, případně epidemiologických ukazatelů – RR,
OR), případně výskytem nových případů symptomu poškození zdraví v populaci určité četnosti
(většinou 100 000 obyvatel, případně určité věkové kohorty). Vztahy jsou formulovány jako
lineární, neboť nebyl prokázán prahový účinek vlivu prašnosti na zdravotní stav populace.
V roce 2013 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), na základě nezávislé
analýzy více než 1 000 studií, znečištěné venkovní ovzduší i suspendované částice jako jeho
složku, do skupiny 1 mezi prokázané karcinogeny pro člověka. Tento fakt se prozatím nijak
neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR v roce 2016 bylo konstatováno, že zvýšená dlouhodobá expozice suspendovaným
částicím frakce PM10 ve městech je dlouhodobá a má plošný charakter i přes zlepšení v roce
2016. Lze odhadovat, že minimálně 16 % z cca 4,5 miliónu obyvatel žije v městech, kde je
nejméně na jedné měřicí stanici naplněno alespoň jedno z kritérií překročení imisního limitu.
V roce 2016 byla Světovou zdravotnickou organizací doporučená mezní průměrná koncentrace
PM10 20 µg/m3/rok překročena na 83 % z hodnocených 104 měřicích stanic stejně jako v roce
2015; což lze hodnotit, při srovnání s hodnotami měřenými v letech 2012 až 2014 (90 %) jako
mírné snížení zátěže. Vývoj zátěže prostředí aerosolovými částicemi frakce PM10 v sídlech má
však v posledních 10letech charakter „neklesajícího trendu“. Roční průměrné koncentrace na
republikových a regionálních emisně přímo nezatížených pozaďových stanicích ČHMÚ
(Jizerka, Košetice, Rudolice v Horách a Jeseník) se pohybovaly v rozmezí 7 až 19 µg/m3/rok
(aritmetický průměr 13 µg/m3), hodnota 24hod. koncentrace 50 µg/m3 byla překročena pouze
jednou na stanici v Košeticích a dvakrát na stanici v Jeseníku.
Roční imisní limit suspendovaných částic frakce PM2,5 (25 µg/m3) byl překročen na 8
městských stanicích v MSK (v Karviné, v Ostravě, Českém Těšíně, Havířově, Rychvaldu a ve
Věřňovicích).
Hodnota 10 µg/m3 ročního průměru, doporučovaná WHO jako mezní, byla překročena na
všech měřicích stanicích včetně republikové pozaďové stanice v Košeticích (11,3 µg/m3). Podíl
suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se pohyboval od 64 % (stanice v Brně) po
89 % (stanice v Opavě). Tento poměr je primárně dán složením spolupůsobících zdrojů, ale
zároveň vykazuje významnou sezónní závislost s vyššími hodnotami podílu frakce PM2,5 v
topné sezóně.
Oxid dusičitý NO2, CASRN 10102-43-9
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů
jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle
oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx.
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Z toho důvodu byl v roce 2002 způsob hodnocení změněn a v současné době se
hodnotí koncentrace NO2, nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna
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v celkovém přístupu k hodnocení znečištění touto noxou. Hodnocení zdravotního rizika bude
proto provedeno pro tuto látku.
Protože oxid dusičitý není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních
cestách dýchacích, v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna
rozpouští a s dlouhodobou latencí může přímým toxickým působením na kapiláry plicních
sklípků vyvolat edém plic. Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410
µg/m3.
NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší se zde
jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO uvádí
průměrné koncentrace z 2-5 denních měření v bytech v 5 evropských zemích v rozmezí 20-40
µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech
situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto hodnoty dvojnásobné. Při
používání neodvětraných kuchyňských sporáků však mohou být tyto hodnoty ještě podstatně
vyšší, průměrná několika denní koncentrace NO2 může přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními
hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou
plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci
560 µg/m3. Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších
úrovních krátkodobé expozice.
Při koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého působení koncentrace NO2, tj.
cca 400 µg/m3 již jsou důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků,
přičemž riziko vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem
k tomu, že astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou
formou tohoto onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost plic
vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i proti
látkové složky obranného systému.
Podle nových poznatků je však obtížné oddělit působení oxidu dusičitého od účinků dalších
současně působících látek, zejména aerosolu. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni
obyvatelé městských lokalit významně ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních
průměrů z monitoringu vyplývá, že v dopravou zatížených částech pražské aglomerace lze u
obyvatel očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respiračních onemocnění, zvýšený
výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR v roce 2016 roční aritmetické průměry oxidu dusičitého na pozaďových stanicích
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EMEP nepřekročily 6 µg/m3, ve městech se v závislosti na intenzitě okolní dopravy
pohybovaly v rozsahu od 16 µg/m3 v dopravně nevýznamně zatížených lokalitách
městských/předměstských, mezi 20 až 30 µg/m3 u středně zatížených stanic až k 45 µg/m3
ročního průměru v dopravně silně zatížených lokalitách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny na
dopravních „hot spot“ stanicích (Praha, Ostrava, Brno a Ústí nad Labem), kde se roční střední
koncentrace pohybovaly mezi 40 až 60 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3). V městech se na
výsledném znečištění oxidem dusičitým kromě dopravy podílí také výroba energie, včetně
domácích topenišť a velké průmyslové zdroje zejména v ostravsko-karvinské oblasti. Situace se
dlouhodobě nemění.
Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického
zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavními
zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a
cigaretový kouř.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i
koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři. V menší
míře je přijímán i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných
koncentracích zanedbatelná. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na
kuřáctví.
Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky. Po
vstřebání je distribuován v těle nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly
zjištěny v tukových tkáních. Benzen je v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní
metabolit fenol a dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného benzenu je v nezměněné formě
vyloučeno vydechovaným vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii
útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po
požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé
zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro chronický
nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální referenční
dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC =
0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1).
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie
u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní
myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické
lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není dosud znám,
předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se
zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je
potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální
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expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. V testech na bakteriích sice benzen
nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje chromosomální aberace u savčích
buněk včetně lidských.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR se úroveň znečištění ovzduší benzenem v roce 2016 v měřených městských
lokalitách pohybovala v rozmezí 0,7–3,3 µg/m3/rok. Hodnota ročního aritmetického průměru
na pozaďových stanicích byla 0,6 µg/m3. Na městských stanicích nezatížených průmyslem a
dopravou a v dopravně zatížených lokalitách se rozpětí ročních průměrů pohybovalo mezi 0,8
až 2,4 µg/m3 se střední hodnotou 1,2–1,3 µg/m3/rok. V průmyslově zatížených lokalitách
(chemický průmysl, metalurgie aj.) jsou dlouhodobě zjišťovány nejvyšší hodnoty v poměrně
širokém rozmezí 0,7 až 3,3 µg/m3/rok.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren (BaP)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a
substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém
spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních
zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou
atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné
částice a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro
vnitřní ovzduší v budovách je tabákový kouř.
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako pravděpodobné
karcinogeny, které se liší významností zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního
potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků
sledovaných látek se závažností karcinogenních účinků jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe
popsaných – benzo[a]-pyrenu. Vyjadřuje se proto jako toxický ekvivalent benzo[a]pyrenu
(TEQ BaP) a jeho výpočet je dán součtem součinů toxických ekvivalentových faktorů (TEF)
stanovených US EPA a měřených koncentrací.
Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její
přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo
rozpustné ve vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes
kůži. V organismu podléhají PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů,
z nichž některé mohou iniciovat vznik nádorového bujení.
Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné
riziko nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na
PAU obsažené v jemné frakci suspendovaných částic v ovzduší. Kritickým účinkem, kterému
je věnována největší pozornost, je však karcinogenita, která je u BaP a několika dalších PAU
dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky
epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.
Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva v roce 2016 byla hodnota
imisního limitu pro benzo[a]pyren, obecně používaný jako indikátor zátěže ovzduší PAU,
překročena na 31 z 41 do zpracování zahrnutých městských stanic.
Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu se v městských lokalitách nezatížených
průmyslovými zdroji a dopravou pohybovaly v rozpětí mezi 0,5 až 3,3 ng/m3, se střední
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hodnotou 1,46 ng/m3. V dopravně zatížených lokalitách se hodnoty v letním období
pohybovaly pod hranicí 0,1 ng/m3, roční střední hodnota pro tento typ lokalit byla 1,56 ng/m3.
Význam malých energetických zdrojů a dálkového transportu na republikové pozaďové stanici
v Košeticích (JKOSP) dokládají řádové rozdíly mezi sezónami s vyššími hodnotami měřenými
v topné a v přechodné sezóně. Pokles ročních průměrů je pozorovatelný zvláště v topné a
přechodné sezóně na městských středně dopravně zatížených stanicích. Přestože hodnoty
měřené v netopné sezóně jsou srovnatelné s hodnotami v Košeticích, v přechodné a topné
sezóně byly více než dvojnásobné.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího
hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních
podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku
populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak k identifikaci
a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.
Rozptylová studie se zabývá pouze fází výstavby tratě, neboť jak již bylo uvedeno, provoz na
železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení rekonstrukce
zdrojem emisí.
Během výstavby je uvažováno se dvěma recyklačními základnami. Přeprava vytěženého štěrku
bude zajištěna po železnici. Odvoz silniční dopravou je uvažován pouze u podsítného, které
bude uloženo na skládce v k.ú. Růžodol.
1. území dotčené recyklací se nalézá na severním okraji Bíliny v blízkosti průmyslového
areálu. Nebližší obytná zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 350m od plánované recyklační
základny. Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha
určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
00 Praha 1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852 t štěrku. To odpovídá době recyklace cca
29 dní.
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Recyklační základna

Obr.č. 25 Okolí plánované stavby

1.
území dotčené recyklací se nalézá v blízkosti žst. Oldřichov. Nebližší obytná zástavba se
nalézá ve vzdálenosti cca 500 m od plánované recyklační základny. Vlastní recyklace bude
probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1.
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313 t štěrku. To odpovídá době recyklace cca
60 dní.
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Recyklační
základna

Obr.č. 26 Okolí plánované stavby

Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Liniové zdroje – těžká nákladní vozidla zajišťující odvoz z recyklační základny na
skládku odpadu v k.ú. Růžodol.
• Bodové zdroje – novým dočasným bodovým zdrojem budou pohonné jednotky
recyklační linky - dieslové motory
Při recyklaci kameniva kolejového lože se nejčastěji používá sestava Třídič – Odrazový
drtič – Třídič.
• ze spalování nafty v pístových spalovacích motorech při pohonu třídiče a budou vznikat
emise NOx, TZL, Benzen, BaP
• Plošné zdroje – plochy staveniště jsou především zdroji emisí TZL, které vznikají při
mechanickém třídění, překládce a deponování zpracovaného materiálu. Budou vznikat
především emise TZL a dále NOx, v malém množství benzen, z motorů nakladače a
další stavební techniky pohybující se po ploše.
Míra znečištění ovzduší je v rozptylové studii modelována pro maximální a průměrné
koncentrace znečišťujících látek. Všechny typy vypočtených koncentrací jsou pak příspěvky od
plánovaného zdroje k naměřeným (odhadnutým) koncentracím, které tvoří imisní pozadí.
Výsledkem výpočtů jsou příspěvky ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Pro výpočet
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací byl použit počítačový program SYMOS 97 verze 2006.
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Při hodnocení zdravotních rizik chemických látek se rozlišují dva typy účinků:
1. U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek.
Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních
obranných mechanismů v organismu. Ke kvantitativnímu vyjádření míry zdravotního rizika
toxického nekarcinogenního účinku škodlivin je možno použít koeficient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quotient). Kvocient nebezpečnosti vyjadřuje poměr mezi zjištěnou nebo
předpokládanou expozicí či dávkou a referenční dávkou, nebo mezi koncentrací v ovzduší a
referenční koncentrací v případě standardního expozičního scénáře. Pokud se současně
vyskytují látky s podobným systémovým toxickým účinkem je možno součtem kvocientů
získat index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Kvocient nebezpečnosti vyšší než 1 je
považován za reálné riziko toxického účinku.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií, které
vyhledají vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán např. u
suspendovaných částic PM10, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či
expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u
exponovaných osob.
2. U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv.
bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy
vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je
tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a
účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky.
Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF,
nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice
vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou
extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro
zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit
Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.
V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u
jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů
nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je
považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši
1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem
k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý ve fázi výstavby
Riziko akutních toxických účinků NO2
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u
citlivé části populace (u pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatiků)
zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů WHO
proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL
použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní
koncentraci 200 µg/m3.
Recyklační základna Bílina
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Z modelových hodnot v rozptylové studii vyplývá, že během recyklace prováděné v r. 2020 v
žádném sledovaném místě nepřesáhnou imisní limit 200 µg.m-3 a to ani za nepříznivých
rozptylových podmínek. U nejbližších obytných objektů jsou maximální krátkodobé
koncentrace NO2 od 50-60 µg.m-3. Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich
výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu. Nejvyšších hodnot NO2 (až 120
µg.m-3) bude dosaženo na ploše staveniště – (v těsné blízkosti recyklační linky), které je však
chápáno jako pracovní prostor.
Recyklační základna Oldřichov
U nejbližší obytné zástavby jsou vypočteny příspěvky k maximální krátkodobé (hodinové)
koncentraci NO2 menší než 7 µg/m3.
U nejbližších obytných objektů byly v obou lokalitách vypočteny modelové hodnoty
maximální krátkodobé koncentrace NO2 v koncentracích, u kterých nelze předpokládat
zvýšení zdravotních rizik akutních toxických účinků NO2 (reaktivitu dýchacích cest,
změny plicních funkcí) ani u citlivé části obyvatel v okolí.
Maximální hodinová koncentrace oxidu dusičitého byla v roce 2016 naměřená na nejbližší
stanici ČHMÚ v Lomu (cca 8 km od Oldřichova) v hodnotě 55,9 µg/m3.
Riziko chronických toxických účinků NO2
Vzhledem k tomu, že fáze výstavby je časově velmi omezená, nelze předpokládat riziko
chronických účinků, které se obvykle projevují po několikaleté expozici. Provoz na železniční
trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení rekonstrukce zdrojem emisí.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro PM10 a PM2,5 ve fázi výstavby
Pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik imisí suspendovaných částic vycházejí metodiky
z epidemiologických studií, které používají průměrné roční koncentrace PM2,5 a PM10, přičemž
se předpokládá, že jsou tak částečně zohledněny i jejich krátkodobé účinky.
Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10
Krátkodobě zvýšené koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se mohou projevit
zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou
skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového
ústrojí. Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku udává WHO na základě vyhodnocení
epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu denní průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Hodnotu 50 µg/m3 WHO doporučuje jako
směrnicovou průměrnou 24hodinovou koncentraci, která by měla sloužit k prevenci výskytu
imisních výkyvů, vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti.
Recyklační základna Bílina
V rozptylové studii vypočtené maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot od 20 do 70
µg.m-3 a v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110 µg.m-3.
Průměrně dosahovaná nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Bílina činí 56,0 µg.m-3 a imisní
limit v okolí nejbližších obytných domů může být za nejhorších rozptylových podmínek
překročen.
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Nejvyšší (denní) koncentrace PM10 jsou způsobeny nakládáním se stavebním materiálem
(nasypávání, překládání recyklace a prašný vznos z mezideponie to znamená sekundární
znečištění ovzduší). Podíl emisí prachu ze spalovacích motorů nakladače a recyklační linky je
zanedbatelný. Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění a drcení kameniva.
Z výsledků rozptylové studie tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce
29dní/rok mohou maximální denní koncentrace PM10 u obytných budov dosahovat hodnot až
80 µg.m3. Těchto hodnot může být dosaženo za nejnepříznivějších rozptylových podmínek, tj.
I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle odpovídající větrné
růžice vyskytuje pouze v 0,66 % roku.
Při III. a IV. třídě stability, jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 77 % roku
se imisní příspěvek v ul. Důlní bude pohybovat v rozmezí 30-40 µg.m3.
Recyklační základna Oldřichov
V rozptylové studii vypočtené maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot od 20 do 30
µg.m-3 a v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110 µg.m-3.
Průměrně dosahovaná nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Oldřichov činí 50,0 µg.m-3 a imisní
limit v okolí nejbližších obytných domů může být za nejhorších rozptylových podmínek
překračován. V pětiletém průměru let 2012-2016 jeho hodnota však činila 48,0 µg.m-3.
Z výsledků rozptylové studie tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce
60dní/rok mohou maximální denní koncentrace PM10 u obytných budov dosahovat hodnot až
80 µg.m3. Těchto hodnot může být dosaženo jen za nejnepříznivějších rozptylových podmínek,
tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle odpovídající větrné
růžice vyskytuje pouze v 10,93 % roku.
Při V. třídě stability, jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 58,85 % roku se
bude imisní příspěvek na okraji Oldřichova pohybovat v rozmezí 1-2 µg.m3.
Je tedy zřejmé, že během provádění recyklace v odhadovaných délkách několika desítek dnů
v roce, mohou maximální denní koncentrace PM10 za nejhorších rozptylových podmínek
překročit imisní limit. Těchto hodnot je dosaženo pouze za špatných rozptylových podmínek
při třídách stability (velmi stabilní, stabilní a izotermní) a při nízkých rychlostech větru, tj. do
2,5 m/s. Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve
skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu.
Ve výpočtu v rozptylové studii není uvažováno s žádným opatřením snižujícím prašnost a u
recyklovaného materiálu je pouze uvažováno se 4 % vlhkostí. To znamená, že výpočet je na
straně bezpečnosti a vypočtené hodnoty jsou maximální.
Vypočtené maximální hodnoty PM10 lze významně eliminovat opatřeními pro snížení
prašnosti. V souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna Severozápad,
který nabyl účinnosti dne 11.5.2016, jsou v rozptylové studii doporučena, během provádění
recyklace, preventivní opatření výrazně snižujících prašnost. Tato opatření jsou navržena v
rozsahu uvedených opatření AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí BB2 (Snižování
prašnosti v areálech průmyslových podniků – pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí
ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými materiály) a BD3
(Omezování prašnosti ze stavební činnosti).
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Jedná se o:
• V případě sucha skrápění plochy ZS v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a ZS v k.ú. Oldřichov u
Duchcova p.č. 578/1
• Skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací
• Skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na ploše ZS
• Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu na recyklační linku.
• Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci
• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
• v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních
mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice
• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
• Pro přepravu vytěženého štěrkového lože (navážení vytěženého štěrku na rec. základu
bude prováděno výhradně po železnici)
• doporučeno je ohrazení recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových dopravníků
recyklační linky
Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých
znečišťujících látek jako PM10.
V rozptylové studii jsou dále doporučena opatření ke snížení hodnot emisí produkovaných
motory stavebních strojů:
• Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné
barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování
studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.
• Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy, když
nejsou aktivně využívány.
• Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek
• Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice
2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než stanoví norma
STAGE IIIB
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty krátkodobých koncentrací představují stav, který
by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída
stability trvající beze změn alespoň jednu hodinu, resp. celý den, vítr o nejméně příznivé
rychlosti a vanoucí přímo na výpočtový bod). V rozptylové studii vypočtené hodnoty
krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí v průběhu roku
nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že krátkodobě zvýšené
koncentrace suspendovaných částic, které by se mohly projevit zvýšením symptomů u
citlivější populace, nastanou zcela výjimečně. Realizace záměru, při použití výše
uvedených opatření, kdy lze předpokládat snížení hodnot maximálních denních
koncentrací suspendovaných částic PM10, je z hlediska zdravotních rizik akceptovatelná.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen a benzo(a)pyren ve fázi výstavby
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U benzenu a benzo(a)pyrenu je hodnocení zdravotního rizika založeno na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika. U karcinogenního rizika jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé
(70leté) chronické expozice, a protože výstavba záměru bude časově velmi omezená, nelze
předpokládat pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných lidí
expozicí těchto látek ve fázi výstavby.
V rozptylové studii byly přesto vypočteny příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu a
benzo(a)pyrenu, Tyto příspěvky se pro benzen pohybovaly do 0,01 µg/m3 a pro benzo(a)pyren
do 0,0008 ng/m3. U příspěvků na úrovni maximálně setin mikrogramů benzenu a maximálně
desetitisícin nanogramů benzo(a)pyrenu se nepředpokládá navýšení karcinogenního rizika ani
po dlouhodobé expozici.
Byl hodnocen vliv imisních koncentrací látek během výstavby plánovaného záměru „Zvýšení
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ na základě odhadu stávající situace a
koncentrací uvedených v rozptylové studii. Zdrojem znečištění ovzduší budou plochy
recyklačních základen: pozemky v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č.
578/1, která budou využity k recyklaci štěrkového lože (po dobu cca 29 dnů v Bílině a 60 dnů
v Oldřichově v roce 2020) a související manipulace se štěrkovým ložem na těchto plochách.
Z provedeného odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že pokud budou dodržována
výše uvedená opatření na snížení prašnosti, jsou změny imisní zátěže v období výstavby
akceptovatelné a výstavba i vzhledem k omezené době nebude představovat významně
zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.
Zdravotní riziko hluku v mimopracovním prostředí
Identifikace nebezpečnosti
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v
nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry považovat
za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením
rozdělit na:
• účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami
činnosti sluchového analyzátoru
• účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu
intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako
je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V
komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy,
sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění
nebo urychlení vlastního patogenetického děje.
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Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a
imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů
na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého
ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice
zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno
v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto
vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v noční době.
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
• Poškození sluchového aparátu
• Zhoršení komunikace řečí
• Nepříznivé ovlivnění spánku
• Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku
• Vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví
• Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem
• Obtěžování hlukem
Charakterizace nebezpečnosti
Z materiálu WHO (Guidelines for Community Noise, 1999) obecně vyplývá závěr, že v
obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí.
Denní ekvivalentní hladina hluku by neměla přesáhnout hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před
fasádou. V tomto dokumentu WHO jsou dále pro denní hluk uvedeny směrnicové hodnoty pro
specifická prostředí, jako jsou školy, školky, interiér obytných místností, nemocnice atd.
s uvedením hraničních účinků, které vedly ke stanovení směrnicových hodnot.
Vlivy nočního hluku na lidské zdraví jsou shrnuty v materiálu WHO Night Noise Guidelines
for Europe z října 2009. Na tento materiál lze pohlížet jako na rozšíření i jako na novelu výše
jmenovaného dokumentu WHO (Guidelines for Community Noise).
Doporučení WHO je, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A by neměla přesáhnout 40 dB.
Tam kde je to v krátkém čase technicky nemožné, mohou odpovědné orgány dočasně povolit
noční hladinu hluku do 55 dB s tím, že naplánovaná opatření ke snížení hluku povedou v
dohledné době k cílové hodnotě 40 dB.
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z
prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky hluku,
které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto hodnoty vycházejí z výsledků
epidemiologických studií i výše uvedených doporučení WHO a je možné je vztáhnout k větší
části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v
citlivosti je tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při
hladinách hluku nižších.
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Tab.č. 40 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – denní doba
dB
Nepříznivý účinek
40-45
45-50
50-55
55-60
Sluchové postižení*
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Pocit silného obtěžování
Pocit mírného obtěžování
* přímá expozice hluku v interiéru
Tab.č. 41 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc
dB
Nepříznivý účinek
35-40
40-45
Psychické poruchy*
Hypertenze a infarkt myokardu *
Vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Pocit obtěžování hlukem

45-50

60-65

50-55

65-70

55-60

70+

60+

*omezená váha důkazů

Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve
vztahu k pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět
meta-analýzou jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem:
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z
analýzy výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a
Severní Americe, a odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi
hlukovou expozicí v Ldn (day-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin
se zvýšením noční hladiny akustického tlaku o 10 dB) anebo Ldvn (day-evening-night level ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny akustického
tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v rozmezí 45 – 75 dB a procentem obyvatel, u kterých
lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály intenzity obtěžování), a to zvlášť pro
hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost
predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně
citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem
v zemích EU.
Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující účinek nežli hluk ze
silniční dopravy a hluk ze silniční dopravy má výraznější účinek nežli hluk z dopravy
železniční.
V následujícím grafu je znázorněn rušivý účinek z jednotlivých druhů dopravy. Vyplývá
z něho, že při expozici stejným hlukem v noční době LAeq,8h je nejméně rušivým hluk ze
železniční dopravy a naopak hluk z letecké dopravy je nejrušivější.
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Obr.č. 27 Rušivý účinek z jednotlivých druhů dopravy.

Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické
100 stupňové škále intenzity obtěžování. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost predikce
počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně citlivé
populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v
zemích EU.
Pocity obtěžování lze očekávat ve třech stupních:
LA = (Little Annoyed), první stupeň obtěžování, který zahrnuje všechny osoby přinejmenším
„mírně obtěžovaných“, tj. zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří stupňů
A = (Annoyed), druhý stupeň obtěžování, který zahrnuje osoby alespoň „středně obtěžované“,
tj. zahrnuje všechny středně a vysoce obtěžované osoby
HA = (Highly Annoyed), třetí stupeň, který zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování, tj.
pouze osoby obtěžované vysoce
Pro obtěžování hlukem ze železniční dopravy platí vztahy:
%LA = -3,343*10-4 * (Ldn – 32)3 + 4,918*10-2 * (Ldn – 32)2 + 0,175 (Ldn – 32)
%A = 4,552*10-4 * (Ldn – 37)3 + 9,400*10-2 * (Ldn – 37)2 + 0,212 (Ldn – 37)
%HA = 7,158*10-4 * (Ldn – 42)3 – 7,774*10-2 * (Ldn – 42)2 + 0,163 (Ldn – 42)
Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku odvozeny tři
stupně rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity rušivého účinku:
LSD (Lowly Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy přinejmenším „mírně rušení“),
SD (Sleep Disturbed) pro rušení od 50. stupně škály intenzity a
HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72. bodu stostupňové škály
intenzity rušení.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v Lnight v rozmezí
40 – 70 dB. (Lnight - dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém úseku 8
hodin v noci na nejvíce exponované fasádě domu). Vycházejí ze statistického zpracování
obsáhlé databáze výsledků z 12terénních studií z různých zemí a představují vztahy mezi noční
hlukovou expozicí z letecké, automobilové a železniční dopravy a procentem osob udávajících
při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku.
Vyjadřují závislost udávaného rušení spánku na hlukové expozici bez vlivu jiných faktorů.
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Pro rušení spánku hlukem ze železniční dopravy platí následující vztahy:
%LSD = 4,7 - 0,31*Lnight + 0,01125*(Lnight)2
%SD = 12,5 – 0,66*Lnight + 0,01121*(Lnight)2
%HSD = 11,3 – 0,55*Lnight + 0,00759*(Lnight)2
Hygienické limity hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru jsou určeny nařízením
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11.
Hodnocení expozice
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro
tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a
kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě.
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ je stavba, která představuje
rekonstrukci železničního spodku a svršku, nové trakční vedení, nové zabezpečovací zařízení,
kabelizaci, sdělovací zařízení, opravy mostů, výstavba nových nástupištních hran, osvětlení a
další části nutné ke standardnímu provozu na této trati. Vše bude prováděno ve stávající stopě
na stávající dvoukolejné trati (jediná uvažovaná přeložka trati bude řešena někdy v budoucnu
jako samostatná stavba a není součástí této stavby).
Místem rekonstrukce je mezistaniční úsek Oldřichov u Duchcova (od vjezdového návěstidla ze
směru Řetenice, km 21,823) – Bílina (po vjezdové návěstidlo ze směru Oldřichov u Duchcova,
km 33,440) na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Cheb.
Zvýšení rychlosti představuje pouze úpravy míst, kde dnes dochází vlivem špatného stavu
kolejiště ke snížení rychlosti (na mostech, výhybkách apod.) Ke skutečnému nárůstu rychlosti
vlakových souprav nedojde.
V posuzovaném úseku se jedná o elektrizovanou trať, provozovanou po skončení modernizace
rychlostí max. 80 - 100 km/h.
Předložená akustická studie se zabývá přehledovým posouzením výhledové akustické situace
v přilehlém okolí této trati. Výpočet byl proveden pomocí programového vybavení SoundPlan
HighPerf 6.4 fy Braunstein+Berndt GmbH podle technologie dopravy, zadané investorem.
Výsledky výpočtů
Výsledky výpočtů jsou v akustické studii uvedeny v tabulkové a grafické formě. Z tabulkových
hodnot je proveden výpočet procent osob obtěžovaných a rušených hlukem ze železnice.
Z grafického znázornění hlukových pásem a mapových podkladů je dále proveden výpočet
(odhad) počtu osob ve stavbách pro bydlení.
Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro
tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
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Prahové hladiny hluku považované v současné době za dostatečně prokázané v závislosti na
různých zdrojích hluku jsou stručně shrnuty v následujícím přehledu:
Silniční a železniční doprava: rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)
kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 60 dB, resp. Ldvn >55 dB
Letecká doprava:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB
kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 60 dB, resp. Ldvn >55 dB
Stacionární zdroje hluku:
rušení spánku:
není definováno
obtěžování:
Ldvn > 35 dB
Hluk ze železniční dopravy
Zdravotní rizika byla hodnocena pro obyvatele částí sídel nacházejících se nejblíže k záměru,
pro něž byly v hlukové studii vypočteny hladiny hluku.
Z konzervativních důvodů, s vědomím nadhodnocení rizika, je použita pro odhad obtěžovaných
a rušených osob nejvyšší vypočtená ekvivalentní hladina hluku ve výpočtových bodech.
Z technologických údajů o dopravě (informace od dopravního technologa SUDOPu Praha) je
patrné, že ve výhledu dojde proti roku 2000 k nárůstu počtu projíždějících osobních vlaků a k
poklesu nákladních vlaků. Avšak vlivem použití souprav s diskovými brzdami a vlivem nového
železničního svršku a spodku nedojde k navýšení hlučnosti proti provozu na stávající trati v
roce 2000.
V akustické studii je ve výpočtu uvažováno s ideálním stavem svršku u všech variant, proto
vypočtené hodnoty pro rok 2000 a 2016 budou ve skutečnosti vyšší, než jsou vypočtené
hodnoty, a to cca o 3 dB a tím i procento obtěžovaných osob bude ve skutečnosti v současné
době vyšší.
Tab.č.42 Odhad procent osob obtěžovaných a rušených hlukem ze železnice

Sídla

Želénky

Zabrušany

Jeníkov
Oldřichov
Jeníkov

VB

VB1

VB7

VB2

VB3

Obtěžování hlukem

Počet
objektů/bytů

2/6

4/4

1/2

3/6

Rušení spánku hlukem

%LA

%A

%HA

%LSD

%SD

%HSD

2000

66

41

19

33

18

8

2016

51

27

10

27

14

6

výhled

55

30

12

29

15

6

2000

33

13

4

19

9

3

2016

22

8

2

15

6

2

výhled

26

9

2

16

7

2

2000

57

31

13

30

15

7

2016

44

21

7

24

12

5

výhled

49

24

9

26

13

5

2000

52

27

11

28

14

6

172

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Oldřichov

Jeníkov
Oldřichov

Jeníkov

Jeníkov

Chotějovice
Světec

VB4

bez čp.

VB5

VB6

VB8

3/6

1/1

4/5

2016

40

18

6

22

11

4

výhled

44

21

7

24

12

5

2000

44

21

7

24

12

5

2016

33

13

4

19

9

3

výhled

36

16

5

21

9

4

2000

41

18

6

22

11

4

2016

30

11

3

18

8

3

výhled

33

14

4

19

9

3

2000

58

32

13

30

15

7

2016

45

22

7

24

12

5

výhled

49

25

9

29

13

6

2000

34

14

4

20

9

3

2016

25

9

2

16

7

2

výhled

28

10

3

17

7

3

Vysvětlivky:
procento obyvatel výrazně obtěžovaných nebo rušených hlukem ve spánku
3
%LA = (Little Annoyed), osoby „mírně obtěžované“, zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří stupňů
%A = (Annoyed), osoby alespoň „středně obtěžované“, zahrnuje všechny středně a vysoce obtěžované osoby
%HA = (Highly Annoyed osoby s výraznými pocity obtěžování, pouze osoby obtěžované vysoce
%LSD = (Lowly Sleep Disturbed), osoby přinejmenším „mírně rušené ve spánku“, zahrnuje všechny rušené osoby
ze všech tří stupňů
%SD = (Sleep Disturbed), osoby alespoň „středně rušené ve spánku“, zahrnuje všechny středně a silně rušené
osoby
%HSD = (Highly Sleep Disturbed), osoby s výraznými subjektivními pocity rušení spánku,pouze osoby rušené
silně

Hluk ze sdělovacích prostředků a z výstavby není z hlediska zdravotních rizik hodnocen,
protože se jedná o krátkodobou expozici hluku, pro jejíž zhodnocení nejsou zatím k dispozici
dostatečné odborné podklady. Přesto je třeba při výstavbě při provádění náročných prací
v blízkosti chráněné zástavby, aby byla dodržována doporučení z odborné studie.
Charakterizace rizika
Výchozím podkladem ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo modelovým
výpočtem vztažená ke konkrétnímu počtu exponovaných osob.
Charakterizace rizika expozice v denní době a noční době
Pro zhodnocení rizika expozice v denní době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z
hlediska „procenta/počtu pravděpodobně obtěžovaných obyvatel“ na základě hodnot Ldvn.
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Ukazatel obtěžovaných obyvatel je sice v současné době považován za pomocný ukazatel,
jelikož jde o účinek hluku na kvalitu života a psychickou pohodu, přesto byl v této expertíze
hodnocen.
Pro hodnocení rizika v noční době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z hlediska
„procenta/počtu pravděpodobně rušených obyvatel hlukem ve spánku“ na základě hlukového
deskriptoru Ln resp. LAeq,8h .
Počty domů byly zjišťovány z mapových podkladů a počty bytů z katastru nemovitostí.
Vzhledem k neznalosti přesného počtu obyvatel jednotlivých domů, resp. bytů jsou přiřazeny
počty obyvatel podle statistického klíče: RD/byt 2,5 osoby
Z konzervativních důvodů byly použity pro hodnocení obtěžování a rušení spánku hlukem
nejvyšší vypočtené hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v jednotlivých
částech sídel.
1. Želénky –VB1 v hlukovém pásmu 2 domy - odhad počtu obyvatel v zájmovém území 5
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru významné
snížení počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 19 %
na 12 %) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 8
% na 6 %).
2. Želénky –VB7 v hlukovém pásmu 2 dvojdomy - odhad počtu obyvatel v zájmovém
území 10
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 4 % na 2 %)
i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 3 % na 2 %).
3. Oldřichov – VB2 v hlukovém pásmu 1 dům - odhad počtu obyvatel 3
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru významné
snížení počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 13 %
na 9 %) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 7 %
na 5 %).
4. Oldřichov – VB3 v hlukovém pásmu 5 domů - odhad počtu obyvatel 33
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 7 % na 5
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 6 % na 5
%).
5. Oldřichov – VB4 v hlukovém pásmu 1 dům není v katastru nemovitostí
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 11 % na 7
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 5 % na 4
%).
6. Jeníkov – VB5 v hlukovém pásmu 1 dům - odhad počtu obyvatel 3
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 6 % na 4
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 4 % na 3
%).
7. Jeníkov – VB6 v hlukovém pásmu 1 dům - odhad počtu obyvatel 3
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 13 % na 9
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%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 7 % na 6
%).
8. Světec – VB5 v hlukovém pásmu 4 domy - odhad počtu obyvatel 13
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 4 % na 3
%) a procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku se nezmění (3 %).
Vzhledem k velmi malému počtu obyvatel v hodnocených územích nemusí tento odhad
nepříznivých účinků hluku platit. Pro obyvatele hodnocených nejbližších domů může být
obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí
konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací
oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených
údajů.
Podle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB anebo mírně obtěžováno při hladinách hluku pod 50
dB. Přesto je třeba počítat s tím, že účinek hluku je do jisté míry bezprahový a pro citlivou část
populace se obtěžující efekt může projevit i při úrovni expozice pod prahovými hodnotami
obtěžujících účinků hluku pro průměrně citlivou populaci.
Na základě vyhodnocení předložených podkladů z akustické studie, s ohledem na výše uvedené
skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů akustické
studie a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zástavby obcí situované
nejblíže podél posuzované trati v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ lze očekávat, že
v hodnocených částech obcí Oldřichov, Jeníkov, Želénky a Světec dojde proti roku 2000 k
mírnému snížení rizika hluku, a tedy i k možnému snížení počtu obyvatel s pocity obtěžovaní
hlukem i obyvatel rušených hlukem ve spánku.
Lze předpokládat, že ve skutečnosti bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel hlukem
z posuzované železnice menší, protože hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno
z nejvyšších vypočítaných hladin hluku v jednotlivých územích a vztaženo na všechny
obyvatele těchto území.
Je třeba znovu zdůraznit, že vztahy expozice a účinku, které byly odvozeny pro obtěžování
vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a zprůměrňovány na celou populaci, nemusí platit
pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u
obyvatel hodnocených nejbližších domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku
významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich
osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a
dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů.
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené
nejistoty konstatovat:
Za předpokladu dodržování opatření při výstavbě záměru, která jsou uvedená v rozptylové
studii, jsou změny imisní zátěže v období výstavby akceptovatelné a výstavba i vzhledem k
omezené době nebude představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro exponované
obyvatele.
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Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ lze očekávat, že
v hodnocených částech obcí Oldřichov, Jeníkov, Želénky a Světec dojde proti roku 2000 k
mírnému snížení rizika hluku, a tedy i k možnému snížení počtu obyvatel s pocity obtěžovaní
hlukem i obyvatel rušených hlukem ve spánku.
Z hlediska zdravotních rizik není rozdíl v akustickém vlivu v hodnocených letech významný.

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

Provoz
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby
okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí.
Výstavba
Zdroje znečištění ovzduší se podle zákona o ovzduší 201/2012 Sb. dělí na stacionární a
mobilní. Pro účely metodiky „SYMOS ´97“ se zdroje znečištění ovzduší dělí na bodové plošné
a liniové.
Během realizace stavby se vyskytnou následující typy zdrojů:
Komunikace s automobilovým provozem jsou považovány za liniové zdroje znečišťování
ovzduší. Jsou to tzv. přízemní zdroje, pro které se v praxi používá kombinace všech druhů
automobilů nebo konkrétního složení vozového parku. Tento typ zdrojů bude tvořit těžká
nákladní doprava obsluhující staveniště. Při obsluze stacionárního zdroje – recyklační linky
však nebude nákladní doprava použita. Návoz a odvoz štěrku bude po železnici.
BODOVÉ ZDROJE tvoří dieslové motory zařízeních určených ke zpracování kameniva.
PLOŠNÉ ZDROJE tvoří plocha recyklační základny pojížděná stroji a deponie sypkých
materiálů.
Bodové zdroje
Novým dočasným – bodovým zdrojem budou pohonné jednotky recyklační linky - dieslové
motory
Při recyklaci kameniva kolejového lože se nejčastěji používá sestava Třídič –Odrazový drtič Třídič.
Pro primární třídění je využívána mobilní třídící jednotka, která využívá pro pohon
zabudovanou elektrocentrálu. Dieselmotor elektrocentrály (např. Perkins 1103A-33TG2 o
výkonu 48-52kW)
Pro drcení se využívá mobilní drtící jednotka s odrazovým drtičem. Pro pohon drtiče je
využíván průmyslový dieselmotor (např.CAT C9 o výkonu 240,4kW). Pro pohon ostatních
pohonů jednotky a případně sekundárního třídiče je připojen generáror Leroy Somer.
Jako sekundární třídič může být použíta mobilní třídící jednotka nebo semimobil třídící
jednotka s pohonem čistě elektrickým. Elektrický výkon drtící jednotky je dostačující pro
napájení semimobilní jednotky, ale může napájet i mobilní třídící jednotku jenž má připojení i
na externí zdroj elektrického proudu.
Pro provoz recyklační linky budou použity dva samostatné dieslmotory.
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Legislativa
Od ledna 2011 začala platit legislativní úprava norem pro naftové motory určené pro nesilniční
pojízdné stavební stroje o výkonu 130 až 560 kW. Na evropském trhu podléhají emise
výfukových plynů normě EU STAGE III B. V USA pak normě EPA TIER 4A.
Emisní předpisy Stage EU
Emisní předpisy Stage III/IV pro stroje byly přijaty Evropským parlamentem dne 21.4.
2004 (Směrnice 2004/26/EC).
Předpisy Stage III, které jsou dále rozděleny na Stage IIIA a Stage IIIB, jsou postupně
zaváděny od roku 2006 do roku 2013. Stage IV vstoupí v platnost v roce 2014. Právní úprava
pro Stage III/IV se vztahuje pouze na nová vozidla, zařízení a na náhradní motory pro použití v
již provozovaných zařízení. Výjimkou jsou motory pro pohon v oblasti železnic a
vnitrozemských vodních cest.
Ve výpočtu bylo následně uvažováno:
- s dobou provozu: viz jednotlivé etapy stavby
- objem odcházejících emisí z motoru 0,5 m3/s
- denní dobou provozu 10 hod. (tato doba není přesně určena a může se pružně měnit, ve
skutečnosti je ovlivněna aktuálním množstvím recyklovaného materiálu, délkou stavební
etapy, výkonem drtícího zařízení a omezeními vyplývající z omezení hlukové zátěže)
- celkové množství recyklovaného materiálu činí:
- v roce 2020 bude zrecyklováno – 71 165 tis.t štěrkového lože
- (uvažovaná hmotnost kameniva - 1,8 t/m3)
- výkon recyklační linky při recyklaci kameniva (max.100 t/hod) – uvažovaný reálný
objem recyklace 500 t/den
- počet dnů recyklace: objem materiálu/500 t za den tj. 70 dní v každém roce
- průměrná spotřeba za motohodinu cca-22 l nafty
- průměrná spotřeba na tunu zrecyklovaného materiálu cca-0,30 l nafty
- Hmotnost nafty na výrobu 1t recyklovaného kameniva činí 0,305l * 0,840kg/l =0,252kg
- Výkon motoru pohonné jednotky třídiče (uvažovaný motor Perkins 1103A-33TG2 činí
48-52kW)
- Výkon motoru pohonné jednotky drtiče a sekundárního třídiče (uvažovaný dieslmotor
CAT 9l činí 240,4kW)
Imisní limity
Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, cílové imisní limity a
dlouhodobé imisní cíle, dále meze tolerance a četnost překročení imisních limitů pro jednotlivé
znečišťující látky. Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou
četnost překročení.
Způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je stanoven v zákoně 201/2012Sb., o
ochraně ovzduší. Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující
ovzduší, Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v ug/m3 a vztahují se na standardní podmínky
(objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa). Imisní pozadí je
hodnoceno pro účely ochrany zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů. Imisní limity, meze
tolerance, pro tyto látky: oxid siřičitý, suspendované částice frakce PM10, oxid dusičitý a oxidy
dusíku, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, arsen, nikl a polycyklické aromatické
uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren. V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity
znečišťujících látek vyhlášené pro účely ochrany zdraví lidí.
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Vyhodnocení kvality ovzduší je stanoveno na základě příl.č.1 zák. 201/2012Sb., která udává
hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší.
Tab.č.43 Tabulky hodnot imisních limitů (pozn. Číslování tabulek odpovídá zák. 201/2012Sb.)
Tabulka č.1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka

Doba proměřování

Imisní limit

Maximální počet překročení

3

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m3

3

1 hodina

3

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

Oxid uhelnatý

maximální
osmihodinový průměr

Benzen

1 kalendářní rok

Částice PM10
Částice PM10
Částice PM2,5
Olovo

24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200 µg.m

denní
1)

18

3

40 µg.m

0

10mg.m3

0

5 µg.m3

0

3

35

3

0

3

0

50 µg.m

40 µg.m
25 µg.m

3

0,5 µg.m

0

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se
přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého
dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Tab.č.44 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

kalendářní rok a zimní období (1. října -31. března)

20 µg.m3

Oxidy dusíku1)

1 kalendářní rok

30 µg.m3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého
hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách

Tab.č.45 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba proměřování
1 kalendářní rok

Imisní limit
3

1ng.m

Maximální počet překročení
0

1. území dotčené recyklací se nalézá na severním okraji Bíliny v blízkosti průmyslového
areálu. Nebližší obytná zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 350m od plánované recyklační
základny. Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha
určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
00 Praha1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852t štěrku. To odpovídá době recyklace cca 29
dní.
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Recyklační
základna

Obr.č.28 Okolí plánované stavby

Tab.č.46 Přehled odhadu imisního pozadí v zájmové oblasti čtverce: 413604

Imisní
pozadí
Znečišťující
látka

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)
pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

[µg/m3]
Pětiletý
průměr
2009-2013
Pětiletý
průměr
2010-2014
Pětiletý
průměr
2011-2015
Pětiletý
průměr
2012-2016

PM10
Denní
maximum
50[µg/m3]
36. nevyšší
hodnota

18,2

30,4

21,0

1,3

1,04

55,7

18,4

30,6

20,6

1,3

1,07

56,7

18,2

29,1

19,8

1,3

1,2

54,6

17,0

28,2

19,7

1,2

1,09

52,5

V lokalitě je patrný mírný pokles většiny sledovaných látek. Kolísání je patrné u benzenu.
Lze konstatovat, že celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech (20092016) jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
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Odhad imisního pozadí pro rok 2020
Stav imisního pozadí posuzované lokality je možno stanovit pouze odhadem. Ten je proveden
na základě porovnání hodnot za období let 2009-2016.
Předpokládané imisní pozadí (bez realizace záměru) v roce 2020
suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 30,0 µ.g/m3 (výhledový stav
kolísavý)
suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace < 56,0 µ.g/m3 (výhledový stav
kolísavý)
suspendované částice (PM2,5) - průměrná roční koncentrace < 21,0 µ.g/m3 (výhledový stav
kolísavý)
oxid dusičitý (N02) - průměrná roční koncentrace < 19,0 µg/m3 (výhledový stav kolísavý)
benzen - průměrná roční koncentrace < 1,3 µg/m3 (výhledový stav pokles)
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace > 1,1 ng/m3 (výhledový stav nárůst)

Tab.č.47 Odhad maximálních hodnot imisního pozadí v celé zájmové oblasti Bílina. Rok 2020, čtverec
412603
Znečišťující
Látka
[µg/m3]

hodnoty

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren PM10

Roční limit Roční limit Roční limit Roční limit Roční
limit Denní maximum
40[µg/m3] 40[µg/m3]
25[µg/m3]
5[µg/m3]
1[ng/m3]
50[µg/m3]
36.nevyšší
hodnota
21,0

30,0

21,0

1,3

1,1

56,0

2. území dotčené recyklací se nalézá v blízkosti žst. Oldřichov. Nebližší obytná zástavba se
nalézá ve vzdálenosti cca 500m od plánované recyklační základny. Vlastní recyklace bude
probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Plocha určená pro recyklaci je
v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313t štěrku. To odpovídá době recyklace cca 60
dní.
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Recyklační
základna

Obr.č.29 Okolí plánované stavby
Tab.č.48 Přehled odhadu imisního pozadí v zájmové oblasti čtverce: 412612 - Oldřichov

Imisní
pozadí
Znečišťující
látka

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)
pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

[µg/m3]
Pětiletý
průměr
2009-2013
Pětiletý
průměr
2010-2014
Pětiletý
průměr
2011-2015
Pětiletý
průměr
2012-2016

PM10
Denní
maximum
50[µg/m3]
36. nevyšší
hodnota

15,8

28,4

18,6

1,4

0,82

52,7

15,6

28,9

19,0

1,3

0,96

54,5

15,1

27,2

18,0

1,3

0,97

51,8

14,0

26,3

18,3

1,2

1,11

48,0

V lokalitě je patrný mírný pokles většiny sledovaných látek. Kolísání je patrné u benzenu.
Lze konstatovat, že celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech (20092016) jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
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Odhad imisního pozadí pro rok 2020
Stav imisního pozadí posuzované lokality je možno stanovit pouze odhadem. Ten je proveden
na základě porovnání hodnot za období let 2009-2016.
Předpokládané imisní pozadí (bez realizace záměru) v roce 2020
suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 27,0 µ.g/m3 (výhledový stav
kolísavý)
suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace < 50,0 µ.g/m3 (výhledový stav
kolísavý)
suspendované částice (PM2,5) - průměrná roční koncentrace < 19,0 µ.g/m3 (výhledový stav
kolísavý)
oxid dusičitý (N02) - průměrná roční koncentrace < 15,0 µg/m3 (výhledový stav kolísavý)
benzen - průměrná roční koncentrace < 1,3 µg/m3 (výhledový stav pokles)
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace > 1,2 ng/m3 (výhledový stav nárůst)

Tab.č.49 Odhad maximálních hodnot imisního pozadí v celé zájmové oblasti Bílina. Rok 2020, čtverec
412603
Znečišťující
Látka
[µg/m3]

hodnoty

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren PM10

Roční limit Roční limit Roční limit Roční limit Roční
limit Denní maximum
40[µg/m3] 40[µg/m3]
25[µg/m3]
5[µg/m3]
1[ng/m3]
50[µg/m3]
36.nevyšší
hodnota
15,0

27,0

19,0

1,3

1,2

50

Obousměrný způsob přepravy vytěženého štěrku ze železničního svršku bude zajištěn po
železnici. Odvoz silniční dopravou je uvažován pouze u podsítného, které bude uloženo na
skládce v k.ú. Růžodol.
Podsítné je uvažováno v objemu 30% z celkového množství recyklovaného materiálu.
Odvoz z recyklační základny v žst. Bílina činí: 6 855t
Odvoz z recyklační základny v žst. Oldřichov činí: 14 494t
Trasa na úložiště podsítného: žst. Bílina (ZS v km 33,500) → zařízení pro nakládání s odpady
v k.ú. Růžodol (skládka skupiny S - ostatní odpad + skládka skupiny S - nebezpečný odpad +
sklad nebezpečných odpadů + dekontaminační plocha a další)
Průjezdné ulice/silnice: III/25316, III/2538, I/13, I/27, III/2565
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Obr.č.30 Místo uložení podsítného

Trasa na úložiště podsítného: žst. Oldřichov (ZS 0) → zařízení pro nakládání s odpady v k.ú.
Růžodol (skládka skupiny S - ostatní odpad + skládka skupiny S - nebezpečný odpad + sklad
nebezpečných odpadů + dekontaminační plocha a další)
Průjezdné ulice/silnice: místní komunikace III/25340, III/25342, Jeníkov, Duchcovská, 254,
27, /13, I/27, Záluží, Růžodol.

Obr.č.31 Místo uložení podsítného

Zdroje emisí z provozu na zrekonstruované železniční trati
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby
okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí.
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Zdroje emisí při provádění stavby
Komunikace s automobilovým provozem jsou považovány za LINIOVÉ ZDROJE
znečišťování ovzduší. Jsou to tzv. přízemní zdroje, pro které se v praxi používá kombinace
všech druhů automobilů nebo konkrétního složení vozového parku. Tento typ zdrojů bude
tvořit těžká nákladní doprava obsluhující staveniště. Při obsluze stacionárního zdroje –
recyklační linky však bude nákladní doprava použita pouze pro odvoz podsítného.
Návoz a odvoz štěrku bude po železnici.
BODOVÉ ZDROJE tvoří dieslové motory zařízeních určených ke zpracování kameniva.
PLOŠNÉ ZDROJE tvoří plocha recyklační základny pojížděná stroji a deponie sypkých
materiálů.
Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky MŽP „SYMOS ´97“ se zahrnutím Dodatku č.
1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“ (věstník MŽP, částka 4/2003). Metodika MŽP
„SYMOS 97“ je určená jako závazná referenční metoda sledování kvality ovzduší určená pro
výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší (dle přílohy č.6 NV č. 597/2006 Sb.)
Referenční body (dále RB) jsou základní informační jednotkou o imisním zatížení v území, ke
kterým jsou vztaženy všechny výsledné hodnoty výpočtů. V zájmové oblasti Bílina byla
vytvořena pravidelná síť RB o počtu 513 RB s krokem 50 m a výpočtovou výškou 1,5 m.
Počátek sítě (levý horní okraj) byl položen do bodu o souřadnicích S-JTSK – x-781920,9 a y 984294,4. Rozměry sítě jsou 1240x1000m.
Pro výpočet byly vybrány polutanty charakteristické pro provoz dieslových motorů a nakládání
se sypkým prašným materiálem. Jako hlavní modelové znečišťující látky pro posouzení vlivu
na zdraví obyvatel byly vybrány oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a TZL jako PM10. a
PM2,5. Vznos znečišťujících látek od pohybu nakladače je uvažován do 2 m, výfuk recyklační
linka a emise TZL z přesypů přepravníků 3 m.
Jak již bylo uvedeno elektrifikovaná trať nebude při svém provozu zdrojem emisí
znečišťujících látek do ovzduší. Provoz na železniční trati Oldřichov u Duchcova - Bílina
neovlivní kvalitu ovzduší v okolním území.
Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Recyklační linka jako zdroj TZL
• Výfuky pohonných jednotek RL
• Výfuk kolového nakladače
• Emise TZL z mechanických procesů z nakládání kameniva
• Objem recyklovaného materiálu bude v letech 2020 celkem činit 71 165 t
Výsledky výpočtu
Míra znečištění ovzduší je vyjádřena pomocí dvou charakteristik. Jsou to maximální
koncentrace a průměrné roční koncentrace.
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Maximální koncentrace neposkytují informace o četnosti výskytu těchto hodnot. Tyto
koncentrace závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto
nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v
roce, a to pouze za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek
Průměrné roční koncentrace, zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu
krátkodobých koncentrací. Kromě toho jsou méně ovlivněny náhodnými skutečnostmi, takže
přesnost jejich výpočtu jsou vyšší.
Všechny typy vypočtených koncentrací jsou pak příspěvky od plánovaného zdroje k naměřeným
(odhadnutým) koncentracím, které tvoří imisní pozadí.
Jako hlavní, modelové znečišťující látky, jsou posuzovány TZL jako PM10 PM2,5, benzen,
benzo(a)pyren a oxid dusičitý - NO2 a oxidy dusíku - NOx, které jsou nejzávažnějšími látkami
pocházejícími z dopravy. A v případě zpracování štěrkového lože jsou to tuhé znešišťující
látky, které se dostávají do ovzduší při nakládce, vlastní recyklaci i deponování materiálu.
V případě NOx je imisní limit průměrné roční koncentrace zachován pro ochranu ekosystémů a
vegetace a je uplatňován na územích s definovanou ochranou přírody. Tento typ území se
v okolí plochy recyklační základny nenachází.
Průměrné roční koncentrace NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu
Za míru znečištění ovzduší se považuje hodnota průměrné roční koncentrace látky. Grafické
výstupy rozptylové studie znázorňují imisní příspěvky jednotlivých znečišťujících látek během
výstavby v r. 2020. Z grafického znázornění pak vyplývá vliv recyklační linky, stavební
techniky a manipulace se stavebními materiály na čistotu ovzduší v okolí recyklační základny.
Na základě imisního pozadí obou lokalit lze konstatovat, že s výjimkou benzo(a)pyrenu jsou u
všech sledovaných látek dodrženy imisní limity na ochranu zdraví lidu s dostatečnou rezervou.
Vzhledem k tomu, že se u veškeré použité techniky jedná o zdroje s ročním využitím cca
480hod/rok, průměrné roční hodnoty imisních příspěvků dosahují výrazně nižších hodnot než
tomu bývá u celoročně využívaných zdrojů.
Ve všech případech tyto hodnoty i v součtu s odhadnutým imisním pozadím s rezervou splní
roční imisní limity jednotlivých škodlivin.
Výjimku tvoří imisní příspěvek benzo(a)pyrenu jehož imisní limit je již v okolí obou
recyklačních základen překročen cca o 15-20%. Tato hodnota bude v roce 2020 ještě navýšena o
imisní příspěvek z prováděné recyklace, který činí 0,0008-0,0002 ng/m3. Tento příspěvek však
činí méně než 0,1% imisního limitu v prostoru nejbližších obydlených budov. Lze tedy
konstatovat, že imisní příspěvek z provozu recyklační linky je zanedbatelný a zásadním
způsobem nezhorší koncentraci benzo(a)pyrenu v této lokalitě.
Z dlouhodobého hlediska nebude mít realizace stavby zásadní vliv na zhoršení kvality ovzduší
v dané lokalitě.
Příspěvky imisí v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce a stanovené roční
limity budou dodrženy.
Tab. č.50 Imisní příspěvek z realizace stavby k imisnímu pozadí v zájmové oblasti žst. Bílina.
Znečišťující
látka
3

[µg/m ]

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]
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Znečišťující
látka
3

[µg/m ]

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

Imisní pozadí
Odhad pro roky
2018-2020
Maximální imisní
příspěvek v letech
2018 a 2020

21,0

0,01-0,1

30,0

0,3-3,0

21,0

0,02-0,2

1,3

0,001-0,01

1,2

2.10-4-8.10-4

Tab. č.51 Imisní příspěvek z realizace stavby k imisnímu pozadí v zájmové oblasti žst. Oldřichov.
Znečišťující
látka
3

[µg/m ]
Imisní pozadí
Odhad pro roky
2018-2020
Maximální imisní
příspěvek v letech
2018 a 2020

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

15,0

0,01-0,1

27,0

0,3-3,0

19,0

0,02-0,2

1,3

0,001-0,01

1,15

2.10-4-8.10-4

Maximální denní koncentrace PM10
Nejvyšší (denní) koncentrace PM10 jsou způsobeny nakládáním se sypkým
stavebním materiálem (nasypávání, překládání, recyklace a prašný vznos z mezideponie) a
pojíždění nákladních vozidel po nezpevněné komunikaci. Podíl emisí prachu ze spalovacích
motorů nakladače a recyklační linky je zanedbatelný. Rovněž podíl prašnosti z přepravy
materiálů je výrazně nižší ve srovnání s provozem recyklační linky.
Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění a drcení kameniva.
Recyklační základna Bílina
Maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji za nejnepříznivějších
povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot v rozmezí 20-70µg.m-3 a
v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110µg.m-3
Průměrně odhadnutá nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Bílina činí 56,0µg.m-3.
Imisní limit v této lokalitě je dlouhodobě překračován.
Lze tedy konstatovat, že v okolí nejbližších obytných domů v ulici Důlní, Sklářská, Uhelná a
Příkrá bude překročený imisní limit během provádění recyklace ještě navýšen.
Z výsledků tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce 29 dní za rok
mohou maximální denní koncentrace PM10 u nejbližší obytných budov (ul. Důlní) dosahovat
hodnot až 80µg.m-3. Těchto hodnot může být dosaženo za nejnepříznivějších rozptylových
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podmínek, tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle
odpovídající větrné růžice vyskytuje pouze v 0,66%roku.
Při III.a IV. třídě stablity jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 77%roku se
imisní příspěvek v ul. Důlní bude pohybovat v rozmezí 30-40µg.m3.
Recyklační základna Oldřichov
Maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji za nejnepříznivějších
povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot v rozmezí 20-30µg.m-3 a
v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110µg.m-3
Průměrně odhadnutá nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Oldřichov činí 50,0µg.m-3.
Imisní limit v této lokalitě byl překračován. V pětiletém průměru let 2012-2016 jeho hodnota
však činila 48,0µg.m-3.
Lze tedy konstatovat, že v okolí nejbližších obytných domů na východním okraji Oldřichova
bude dosažený imisní limit během provádění recyklace ještě navýšen.
Z výsledků tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce 60dní za rok
mohou maximální denní koncentrace PM10 u nejbližší obytných budov dosahovat hodnot až
80µg.m-3. Těchto hodnot může být dosaženo jen za nejnepříznivějších rozptylových podmínek,
tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle odpovídající větrné
růžice vyskytuje pouze v 10,93%roku.
Při V. Třídě stablity jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 58,85% roku se
bude imisní příspěvek na okraji Oldřichova bude pohybovat v rozmezí 1-2µg.m3.
Z výsledků tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce 29 dní (v Bílině)
a 60 dní (v Oldřichově) mohou za nejhorších rozptylových podmínek maximální denní
koncentrace PM10 výrazně překročit imisní limit. Těchto hodnot bude dosaženo pouze za
nejhorších rozptylových podmínek při třídách stability (velmi stabilní, stabilní a izotermní) a
při nízkých rychlostech větru tj. do 2,5 m/s. Tyto hodnoty však neposkytují informace o
četnosti jejich výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu. Zákres izolinií tedy
nelze chápat jako průběh znečištění dosažený ve stejný okamžik ve všech bodech najednou a
trvající po celou dobu recyklace.
Ve výpočtu není dále uvažováno s žádným opatřením snižujícím prašnost a u recyklovaného
materiálu je pouze uvažováno s 4% vlhkostí. To znamená, že výpočet je na straně bezpečnosti a
vypočtené hodnoty jsou maximální.
Zcela zásadní vliv na skutečnou výši imisního příspěvku mají vhodná opatření na snížení
prašnosti, především skrápění recyklovaného materiálu.
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2
Maximální krátkodobé (hodinové) hodnoty pro NO2 během recyklace prováděné v r.2020 na
recyklační základně v Bílině a v žádném sledovaném místě nepřesáhnou imisní limit 200
µg.m-3 a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. U nejbližších obytných objektů jsou
maximální krátkodobé koncentrace NO2 od 50-60 µg.m-3. Tyto hodnoty však neposkytují
informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu.
Nejvyšších hodnot NO2 (až 120 µg.m-3 ) bude dosaženo na ploše staveniště – (v těsné blízkosti
recyklační linky), které je však chápáno jako pracovní prostor.
Emisní příspěvek NO2 od recyklační základny v Oldřichově bude u okrajové obytné zástavby
menší než 7,0 µg.m-3.
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Závěr
Zdrojem znečištění ovzduší bude plocha staveniště ZS (v k.ú. Bílina p.č. 2251/1), která bude
využita k recyklaci štěrkového lože (po dobu cca 29 dní v roce a 2020) a plocha staveniště ZS
(v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1), která bude využita k recyklaci štěrkového lože (po
dobu cca 60 dní v roce a 2020). V rámci zdroje je uvažována i související manipulace se
štěrkovým ložem na těchto plochách.
Vlastní umístění recyklační základny je:
1. V blízkosti žst. Bílina na pozemku ČD mezi průmyslovým areálem MATTRANS s.r.o.
a obytnou zástavnou v ul. Důlní. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 100m
od recyklační základny.
2. V blízkosti žst. Oldřichov na pozemku ČD mezi žst. a zemědělsky obhospodařovanými
pozemky. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 500m od recyklační
základny.
Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že s výjimkou maximálních denních
koncentrací PM10, a ročních B(a)P, nebude mít plánovaná recyklace za následek ovlivnění
imisní situace lokality. Velikost imisního příspěvku B(a)P není zásadní, činí max. 0,08%
platného imisního limitu v obou lokalitách..
Příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 může v jednotlivých výpočtových bodech
za velmi nepříznivých rozptylových podmínek činit až 140% platného imisního limitu v Bílině
a 60% v Oldřichově.
Tyto maximální hodnoty PM10 lze významně eliminovat opatřeními pro snížení prašnosti.
V souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna Severozápad, který nabyl
účinnosti dne 11.5.2016, doporučujeme během provádění recyklace preventivní opatření
výrazně snižujících prašnost.
Tato opatření navrhujeme v rozsahu uvedených opatření AB4 (Výstavba a rekonstrukce
železničních tratí BB2 (Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků – pořízení
techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z
manipulace se sypkými materiály) a BD3 (Omezování prašnosti ze stavební činnosti. Jedná se
o:
• V případě sucha skrápění plochy ZS v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a ZS v k.ú. Oldřichov
u Duchcova p.č. 578/1
• Skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací
• Skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na ploše ZS
• Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu na recyklační
linku. (Pozn. Přístupová komunikace na rec. základnu vedoucí podél areálu firmy
MATTRANS s.r.o. nemá živičný povrch a proto místo čištění lze jako účinnější
opatření doporučit např. chemické zpevnění povrchu)
•
•
•
•

Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci
V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních
mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice
Pro přepravu vytěženého štěrkového lože (navážení vytěženého štěrku na rec.
základu bude prováděno výhradně po železnici)
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Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých
znečišťujících látek jako PM10 .
Ke snížení hodnot emisí produkovaných motory stavebních strojů, lze dále doporučit
následující opatření:
• Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř
libovolné barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund)
při startování studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející
osoby nebo náklad.
• Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů
vždy, když nejsou aktivně využívány.
• Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek
• Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle
Směrnice 2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než
stanoví norma STAGE IIIB
• Doporučeno je ohrazení recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových
dopravníků recyklační linky
Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných
znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané lokalitě. Pouze
minimální měrou přispěje ke zvýšení již překročené hodnoty ročního limitu B(a)P.
Využití plochy zařízení staveniště k recyklaci štěrkového lože však krátkodobě zvýší hodnoty
maximálních koncentrací PM10.
Při použití výše uvedených opatření během realizace stavby dojde k výraznému snížení hodnot
maximálních denních koncentrací tuhých znečišťujících, které by měly za následek navýšení již
překročeného imisního limitu denních koncentrací PM10.
Vlivy na klima
V samostatné příloze č. 6 je vyhodnocen záměr z hlediska globálních změn klimatu.
Při posuzování měnícího se klimatu se za klíčové změny považují následující klimatické
faktory (nazývané rovněž primární klimatické faktory, angl. primary climate drivers):
• teplota (změny v průměrných teplotách i frekvenci a rozsahu extrémních teplot)
• srážky (dešťové, sněhové apod.) (změny v průměrném množství srážek, frekvenci a síle
extrémních srážkových jevů)
• rychlost větru (průměrná i maximální rychlost větru)
• vlhkost
• sluneční záření
Změny v těchto primárních klimatických faktorech mají za následek různé složení nebezpečí
souvisejících se změnou klimatu s možnými dopady na záměr.
Při hodnocení rizik byla zvážena pravděpodobnost výskytu a závažnost negativního dopadu
veškerých rizik ovlivňujících úspěch projektu.
V následující tabulce je hodnocena pravděpodobnost, že se stanovené nebezpečí související se
změnou klimatu ve stanoveném časovém rámci (za dobu životnosti projektu) vyskytne.
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Tab.č. 52 Stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou záměr ovlivnit
1
2
3
4
5
Zřídkavé
Nepravděpodobné Možné
Pravděpodobné Téměř jisté
Význam:
Výskyt události Vzhledem
K události došlo Výskyt události Výskyt události
je
velmi k současné praxi a v podobné zemi je
je
velmi
nepravděpodobný postupům je výskyt / za podobných pravděpodobný
pravděpodobný,
této
události podmínek
zřejmě
i
nepravděpodobný
opakovaně
NEBO
Význam:
5%
20%
50%
80%
95%
pravděpodobnost pravděpodobnost
pravděpodobnost pravděpodobnost pravděpodobnost
výskytu
výskytu
výskytu
výskytu
výskytu
Tab.č. 53 Identifikace výskytu rizika - pravděpodobnost nebezpečí
Riziko

Posuzovaný
záměr
–
hodnocení
pravděpodobnosti
nebezpečí

Popis

Rostoucí
průměrná
teplota vzduchu

3

Průběžný nárůst průměrných teplot

Extrémní
nárůsty
teplot a vlny veder

3

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami,
včetně vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a
nejnižšími teplotami)

Změny v průměrném
množství dešťových
srážek

2

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť,
sníh, kroupy apod.)

Změny v extrémním
množství dešťových
srážek

2

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými
nebo jinými srážkami

Povodně

2

Povodně na řekách

Půdní eroze

1

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením
povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků,
ledovců, vln, větru a podzemních vod

Nestabilita půdy /
sesuvy půdy / laviny

1

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením
gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy
vodou

Průměrná
větru

2

Postupné změny v průměrné rychlosti větru

Sucho

2

Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových
srážek vedoucí k nedostatku vody

Mrazy

2

Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami

Škody
vlivem
mrznutí a tání

2

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů
vlivem napětí, jako např. u betonu

rychlost
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V následujících tabulkách je hodnoceno, co by se stalo, kdyby daná potenciální negativní
událost nastala, tedy jaké by byly důsledky. Případné důsledky jsou hodnoceny s použitím
stupnice závažnosti negativního vlivu každého rizika.
Tab.č. 54 Stupnice pro hodnocení závažnosti dopadů

Význam:

1

2

3

4

5

Nevýznamná

Nízká

Střední

Významná

Katastrofální

Minimální
dopad, který lze
zmírnit běžnými
činnostmi

Událost,
která
ovlivňuje
běžné
fungování záměru a
má za následek
lokální
důsledky
dočasné povahy

Závažná
událost, jejíž
zvládnutí
vyžaduje další
opatření
a
vede k středně
vážným
důsledkům

Krizová událost,
která vyžaduje
výjimečná
opatření a má
významné
rozsáhlé
nebo
dlouhodobé
důsledky

Katastrofa,
která
může
potenciálně
zapříčinit tak
významnou
škodu
a
rozsáhlé
dlouhodobé
důsledky, že
by
vyřadila
dané zařízení
nebo
síť
z provozu
nebo
způsobila
jejich kolaps

Tab.č.55 Identifikace výskytu rizika - stupnice hodnocení závažnosti dopadů
Riziko

Posuzovaný
záměr – stupnice
hodnocení
závažnosti
dopadů

Popis

Rostoucí
průměrná
teplota vzduchu

1

Průběžný nárůst průměrných teplot

Extrémní
nárůsty
teplot a vlny veder

1

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami,
včetně vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a
nejnižšími teplotami)

Změny v průměrném
množství dešťových
srážek

1

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť,
sníh, kroupy apod.)

Změny v extrémním
množství dešťových
srážek

1

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými
nebo jinými srážkami

Povodně

2

Povodně na řekách

Půdní eroze

1

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením
povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků,
ledovců, vln, větru a podzemních vod

Nestabilita půdy /
sesuvy půdy / laviny

1

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením
gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy
vodou
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Riziko

Posuzovaný
záměr – stupnice
hodnocení
závažnosti
dopadů

Popis

1

Postupné změny v průměrné rychlosti větru

Sucho

1

Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových
srážek vedoucí k nedostatku vody

Mrazy

1

Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami

Škody
vlivem
mrznutí a tání

1

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů
vlivem napětí, jako např. u betonu

Průměrná
větru

rychlost

Rizika lze zanést do matice hodnocení rizik, s jejíž pomocí se vyhodnotí ta nejvýznamnější a ta,
u nichž je zapotřebí další akce ve formě adaptačních opatření.
V posuzovacím procesu se vychází z použití jednoduché rozhodovací matice, jejímž vstupem je
posouzení jednotlivých definovaných rizik z hlediska pravděpodobnosti jejich možné realizace
a následně z pohledu závažnosti následků posuzovaného rizika.
Pro každé jednotlivé riziko v rámci příslušných oblastí rizik je nutné stanovit jeho
pravděpodobnost (hodnotu) a závažnost ve stanoveném rozmezí (viz následující tabulky):
Tab.č.56 Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika
hodnota

pravděpodobnost výskytu rizika (P)
slovní popis

procentuální vyjádření

1

zřídkavé

0 - 5%

2

nepravděpodobné

5 - 20%

3

možné

20 - 50%

4

pravděpodobné

50 - 80%

5

téměř jisté

80 - 100%

Tab.č.57 Stupnice závažnosti důsledků rizika
hodnota

závažnost důsledků rizika (Z)
slovní popis

procentuální vyjádření

1

nevýznamná

0 - 5%

2

nízká

5 - 20%

3

střední

20 - 50%

4

významná

50 - 80%
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hodnota

5

závažnost důsledků rizika (Z)
slovní popis

procentuální vyjádření

katastrofální

80 - 100%

V dalším kroku je pro každé riziko stanovena tzv. "míra rizika" (R) dle vztahu R = P * Z. Z
takto získaných hodnot lze pomocí následující tabulky vytipovat nejzávažnější rizika, jejich
míru a přijatelnost (viz následující tabulku).
Tab.č.58 Míra rizik a jejich přijatelnost
stupeň (R)

míra rizika a jeho přijatelnost
kategorie

přijatelnost rizika

1-2

I.

zanedbatelné riziko

3-5

II.

mírné riziko

6-8

III.

akceptovatelné riziko

9 - 14

IV.

závažné riziko

15 - 25

V.

nepřijatelné riziko

Vyhodnocení závažnosti rizik
Výsledek hodnocení je shrnut v následující tabulce. Tab.č.58 Míra rizika a jejich přijatelnost
název rizika

popis rizika

Rostoucí průměrná teplota vzduchu

Průběžný nárůst průměrných teplot

Extrémní nárůsty teplot a vlny veder

Změny ve frekvenci a intenzitě období
s vysokými teplotami, včetně vln veder (období
s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími
teplotami)

R

kategorie

3

II.

3

II.

2

I.

Změny v průměrném množství
dešťových srážek

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém
množství srážek (déšť, sníh, kroupy apod.)

Sucho

Prodloužená období s abnormálně nízkým
výskytem dešťových srážek vedoucí
k nedostatku vody

2

I.

Povodně

Povodně na řekách

4

II.

Půdní eroze

Proces odnášení a přemisťování zeminy a
horniny působením povětrnostních vlivů,
úbytku masy a působením vodních toků,
ledovců, vln, větru a podzemních vod

1

Nestabilita půdy / sesuvy půdy /
laviny

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze
svahu působením gravitace, často za
současného působení vody při nasycení masy
vodou

1

Průměrná rychlost větru

Postupné změny v průměrné rychlosti větru

2

Mrazy

Prodloužená období s extrémně nízkými
teplotami

2

Škody vlivem mrznutí a tání

Opakované mrznutí a tání může poškozovat
strukturu materiálů vlivem napětí, jako např. u
betonu

2

I.

I.
I.
I.
I.
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Z provedené analýzy vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii I. a II..
Kategorie II. představuje mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření.
V kategorii II. byla vyhodnocena rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu, extrémní nárůsty
teplot a vlny veder a povodně.
Opatření snižující míru rizik
Pro území Ústeckého kraje byl zpracován krizový plán, který řeší problematiku povodní
velkého rozsahu a sněhových kalamit, vichřicí a nárazových větrů.
V krizovém plánu jsou navržena preventivní opatření: přijmout předběžná opatření proti zavátí,
zatarasení důležitých tratí v ohrožené oblasti, prověřit připravenost všech havarijních služeb,
aktualizovat přehledy veškerých dostupných sil a prostředků. Součástí krizového plánu je
seznam plánovaných činností pro řešení krizové situace jako např. trvalé monitorovat
hydrometeorologickou situaci a prognózu vývoje apod.
Na trati probíhá pravidelná údržba, která řeší problémy týkající se např:
• V případě rizika vzniku závějí má SŽDC k dispozici kolejové prostředky k jejich
odstranění.
• v případě vzniku námrazy na trakčním vedení je třeba ji oklepat mechanicky za pomoci
montážních vozidel elektroúseku, které má k dispozici SŽDC v prostorách Opraven
trakčního vedení (OTV).
Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika.

D.I.3.

Vlivy na hlukovou situaci

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů Pro dopravní hluk je významný především § 30 a § 31 tohoto zákona,
který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními
zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem (viz dále).
Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (NV č. 217/2016 ze dne 15.
června 2016). Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb
a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní
prostor staveb.
Výtah z §30 Zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně
rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí
jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluk zvenčí do chráněného vnitřního
prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení
pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a
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obytné místnosti ve všech stavbách. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání
hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického,
nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného
domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Hygienické limity hluku
V následující tabulce jsou uvedeny korekce pro stanovení hygienických limitů hluku
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru.
Tab.č.59 Tabulka korekcí podle druhu chráněného prostoru a denní a noční době (základní hladina
akustického tlaku LAeq,T je 50 dB)
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
(základní hladina akustického tlaku je 50 dB)
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Chráněný venkovní prostor staveb
zdravotnických zařízení včetně lázní

lůžkových

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce – 5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze
železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1.
listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na drahách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 ods. 1 zákona č. 13/1997 Sb.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v
území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Stará hluková zátěž (vyplývá z nařízení vlády):
Starou hlukovou zátěží se rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných
venkovních prostorech staveb, který existoval již před 1. lednem 2001, je působený dopravou
na pozemních komunikacích nebo drahách a překračoval hodnoty hygienických limitů
stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby.
Stará hluková zátěž se zjišťuje pro denní dobu LAeq,16h a pro noční dobu LAeq,8h měřením nebo
výpočtem z údajů poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo
dráhy o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000. Hygienický limit
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stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy.
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž
zůstává zachován i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci
železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy a pro krátkodobé objízdné trasy.
Hygienický limit staré hlukové zátěže nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na
pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní
komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. Jestliže ale byl hluk působený dopravou na
pozemních komunikacích a dráhách před zvýšením o více než 2 dB nad hodnotami uvedenými v
tabulce 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB.
Tab.č.60 Tabulka 2 části A nařízení vlády – hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a drahách pro použití další korekce +5 dB podle § 12, ods. 6 věty třetí.
Pozemní komunikace a železniční dráhy
Dálnice, silnice I. a II. třídy, místí komunikace I. a II.
tř.

Silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové
komunikace

Doba dne

LAeq,T [dB]

Denní

65

Noční

55

Denní

60

Noční

50

Denní

65

Noční

60

Denní

60

Noční

55

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný venkovní
prostor v ochranném pásmu dráhy i za ochranným pásmem dráhy stanoví orgán
ochrany veřejného zdraví na základě porovnání hlukové zátěže z roku 2000,
stávajícího stavu a výhledového stavu.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb pro hluk ze stavební činnosti
Tab.č.61 Hygienické limity (základní hladina LAeq =50 dB pro den a 40 dB pro noc)
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

celkový limit [dB]

od 6.00 do 7.00

+10

60

od 7.00 do 21.00

+15

65
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Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

celkový limit [dB]

od 21.00 do 22.00

+10

60

od 22.00 do 6.00

+5

45

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou místností ve
stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních
prostorách staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
Tab.č.62 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina LAeq,T =40 dB)
Druh chráněné místnosti

Doba působení

Nemocniční pokoje

6.00 až 22.00 h

0

40

22.00 až 6.00 h

-15

25

Lékařské vyšetřovny, ordinace

Po dobu používání

-5

35

Obytné místnosti

6.00 až 22.00 h

0+)

40/45*)

22.00 až 6.00 h
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a Po dobu užívání
staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání

Korekce

-10

+)

+5

Limitní
hladina
hluku
[dB]

30/35*)

45

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory
funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním
rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním
souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné
místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde
je hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce
+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb
povolených k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005.
*)

Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací

Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb
Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou
váženou
hladinou zrychlení vibrací Law,T se rovná 75 dB, nebo
hodnotou zrychlení aew se rovná 0,0056 m/s2 .
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Hygienické limity vibrací uvedené v prvním odstavci v chráněných vnitřních prostorech staveb
se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době trvání vibrací.
Korekce hygienického limitu podle prvního odstavce jsou v závislosti na typu prostoru, denní
době a povaze vibrací upraveny v následující tabulce.
Tab.č.63 Tabulka - korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb, denní
dobu a povahu vibrací
Povaha vibrací

Druh
chráněného
prostoru

vnitřního Denní doba

Přerušované a

Opakující se

nepřerušované

Otřesy

vibrace
Korekce

Operační sály

Obytné místnosti

Nemocniční pokoje

Přednáškové síně, učebny
pobytové místnosti jeslí
staveb pro předškolní
školní
výchovu
vzdělávání

[dB]

(1)

[dB]

(1)

den

0

1

0

1

noc

0

1

0

1

den

6

2

24

16

noc

3

1,41

3

1,41

den

6

2

24

16

noc

3

1,41

3

1,41

a den
a
noc
a
a

6

2

24

16

3

1,41

3

1,41

12

4

42

128

Ostatní chráněné vnitřní prostory nepřetržitě
staveb

Maximálně jsou přípustné 3 výskyty otřesů za den.
Celkový hygienický limit vibrací v obytných objektech je tedy
81 dB den a 78 dB pro noc.

Akustické výpočty
Výpočet byl proveden pomocí programového vybavení SoundPlan HighPerf 6.4 fy
Braunstein+Berndt GmbH podle technologie dopravy, zadané investorem
Výpočetní síť referenčních bodů je počítána s krokem 20 m v ose x a y.
Rozdělení dopravy na denní a noční dobu je provedeno podle dodané dopravní technologie.
Do výpočtů nebylo možno zahrnout např. brždění vlakových souprav, posunování vagónů a
manipulace v žel. stanicích, hlučnost staničních rozhlasových zařízení, používání výstražných
hlukových signálů apod.
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Výpočtové body jsou umístěny na fasádě, ve výpočtu tedy již nejsou zahrnuty odrazy od fasády
chráněných objektů.
V posuzovaném úseku se jedná o elektrizovanou trať, provozovanou po skončení stavby
rychlostí max. 80 - 100 km/h.
Tab.č.64 Doprava v roce 2000
Rok

Druh dopravy

Nakl

2000
Os

Ost

Druh vlaku

Počet
vlaků
den

Počet
vlaků
noc

Diskové
brzdy v
%

Délka

Expresní
nákladní vlak

2

3

0

282

90

Manipulační
nákladní vlak

1

0

0

60

80

Průběžný
nákladní vlak

23

12

0

397

80

Osobní vlak

25

5

0

133

100

Rychlík

15

1

0

179

100

Soupravový
vlak

1

0

70

100

Spěšný vlak

1

1

0

122

100

Lokomotivní
vlak

2

1

0

20

80

Služební vlak

4

2

0

70

60

Celkem

74

25

Druh vlaku

Počet
vlaků
den

Počet
vlaků
noc

Diskové
brzdy v
%

Délka

Rychlosti
km/hod

Expresní
nákladní vlak

1

1

0

283

90

Manipulační
nákladní vlak

2

1

0

55

80

Průběžný
nákladní vlak

6

3

0

396

80

Osobní vlak

33

7

100

80

100

Rychlík

17

1

17

179

100

Soupravový
vlak

2

1

100

80

100

Spěšný vlak

5

3

50

131

100

Rychlosti
km/hod

Tab.č.65 Intenzity dopravy pro rok 2016
Rok

Druh dopravy

Nakl

2016

Os
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Rok

Druh dopravy

Druh vlaku

Počet
vlaků
den

Počet
vlaků
noc

Diskové
brzdy v
%

Délka

Rychlosti
km/hod

2

1

100

20

80

Ost

Lokomotivní
vlak
Služební vlak

4

2

0

70

60

Celkem

72

20

Druh vlaku

Počet
vlaků
den

Počet
vlaků
noc

Diskové
brzdy c
%

Délka

Rychlosti
km/hod

Expresní
nákladní vlak

1

1

100

600

100

Manipulační
nákladní vlak

2

1

0

100

60

Průběžný
nákladní vlak

12

6

0

400

90

Osobní vlak

51

17

100

80

120

Rychlík

17

1

100

179

140

Spěšný vlak

10

4

100

80

140

Celkem

93

30

Tab.č.66 Intenzity dopravy pro výhled
Rok

Druh dopravy

Nakl
Výhled

Os

Výpočty a vyhodnocení
Porovnání stávající a výhledové dopravy
Pro porovnání stávající a výhledové dopravy jsou v následující tabulce uvedeny celkové počty
vlaků.
Ta.č.67 Porovnání počtu vlaků - stávající a výhledové
Úsek

Úsek Oldřichov Bílina

Doprava v roce 2000

Stávající doprava

Výhledová doprava

osobní/nákladní

osobní/nákladní

osobní/nákladní

58/41

78/14

100/23

Z tabulky je patrné, že proti roku 2000 dojde k navýšení počtu osobních vlaků, u nákladních
vlaků dojde k poklesu.
Proti stávající dopravě dojde k navýšení počtu vlaků:
V následující tabulce je uvedeno porovnání vypočtených hladin akustického tlaku ve
vzdálenosti 25 m od zdroje:
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Tab.č.68 Porovnání hlukové zátěže
Ekvivalentní
hladina
akustického tlaku ve
vzdálenosti 25 m od
zdroje
Úsek Oldřichov – Bílina

Stav k roku
2000

Stávající stav
2016

Výhledový
stav 2020

Navýšení
(2017-2000)

Navýšení
(2020-2000)

den/noc

den/noc

den/noc

den/noc

den/noc

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

69,0/67,7

63,4/62,6

66,2/65,2

-5,6/-5,1

-2,8/-2,5

Z výše uvedeného je patrné, že ve výhledu dojde proti toku 2000 k nárůstu počtu projíždějících
osobních vlaků a k poklesu nákladních vlaků. Vlivem použití souprav s diskovými brzdami a
vlivem nového železničního svršku a spodku (ve výpočtu je uvažováno s ideálním stavem
svršku u všech variant, proto vypočtené hodnoty pro rok 2000 a 2016 budou ve skutečnosti
vyšší, než jsou vypočtené hodnoty, a to cca o 3 dB) však nedojde k navýšení hlučnosti proti
provozu na stávající trati v roce 2000.
Vzhledem k tomu, že hodnoty pro všechny roky překračují základní hygienický limit 60 dB pro
den a 55 dB pro noc v ochranném pásmu dráhy a navýšení hlučnosti ani pro stávající stav ani
pro výhled proti roku 2000 nepřekračují hodnoty 2 dB, lze pro uvedenou stavbu přiznat
hygienický limit pro starou hlukovou zátěž.
Na základě výše uvedeného lze pro trať přiznat hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“,
tedy 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
Rozdělení stavby na ucelené úseky
Vzhledem k malým rozdílům v rychlostech je celá stavba posuzována jako jeden ucelený celek.
Výpočtové body
Tab.č.69 Identifikace výpočtových bodů
Označení
bodu

Číslo parcely

Číslo popisné

Katastrální území

Způsob využití

VB1

106

93

Zábrušany, k.ú.
Želénky

Rodinný dům

VB2

85

76

Oldřichov, k.ú.
Jeníkov

Objekt k bydlení

VB3

113/2

183

Oldřichov, k.ú.
Jeníkov

Objekt k bydlení

VB4

267

Bez č.p.

Oldřichov, k.ú.
Jeníkov

Objekt k bydlení

VB5

101/1

98

Jeníkov

Objekt k bydlení

VB6

124

141

Jeníkov

Rodinný dům

VB7

20

24

Zábrušany

Rodinný dům

VB8

102

20

Světec, k.ú.
Chotějovice

Objekt k bydlení109
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Porovnání hlukové zátěže
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty v jednotlivých výpočtových bodech pro rok 2000,
rok 2016 a pro výhledový stav (po dokončení stavby, cca v roce 2020).
Tab.č.70 Porovnání hlukového zatížení v jednotlivých referenčních bodech pro roky 2000, 2016 a pro
výhledový stav v denní a noční době

Rok 2000

Č.

podlaží

Rok 2016

rozdíl

rozdíl

výhled- 2000

2016-2000

Výhledový stav
rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl

Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

den

noc

den

noc

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

VB1

1. Floor

66,4

65,4

60,8

60,2

63,0

61,9

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB1

2. Floor

66,9

65,8

61,3

60,6

63,4

62,4

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB2

1. Floor

62,3

61,2

56,7

56,0

58,8

57,8

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB2

2. Floor

63,9

62,8

58,2

57,6

60,4

59,4

-3,5

-3,4

-5,7

-5,2

VB3

1. Floor

58,7

57,6

53,1

52,4

55,2

54,2

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB3

2. Floor

61,9

60,9

56,3

55,7

58,5

57,5

-3,4

-3,4

-5,6

-5,2

VB4

1. Floor

57,6

56,5

52,0

51,4

54,1

53,1

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB4

2. Floor

58,4

57,4

52,8

52,2

55,0

53,9

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB5

1. Floor

56,3

55,2

50,7

50,1

52,8

51,8

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB5

2. Floor

56,9

55,8

51,3

50,7

53,4

52,4

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB6

1. Floor

62,5

61,5

56,9

56,3

59,1

58,0

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB6

2. Floor

64,2

63,1

58,6

57,9

60,7

59,7

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB7

1. Floor

52,8

51,7

47,2

46,6

49,3

48,3

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB7

2. Floor

53,1

52,1

47,5

46,9

49,7

48,6

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB8

1. Floor

52,9

51,8

47,9

47,1

49,7

48,6

-3,2

-3,2

-5,0

-4,7

VB8

2. Floor

53,9

52,8

48,9

48,1

50,7

49,6

-3,2

-3,2

-5,0

-4,7

Lokalita Želénky
V této lokalitě jsou obytné objekty situovány v řadě směřující směrem ke kolejím, řada končí
v bezprostřední blízkosti kolejiště. Kolejiště je zde na násypu cca 3 m nad úrovní posledního
obytného objektu.
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Výpočtový bod VB1 je shodný s měřícím bodem, jedná se o objekt u obce Želénky, č.p. 93
v k.ú. Zábrušany.

Obr.č. 32 Nejbližší objekt u trati v Želénkách

Vypočtené hodnoty pro výhledový stav se pohybují pod hygienickým limitem.
Tab.č.71 Hodnoty vypočtené pro výpočtový bod Želénky
Výhledový stav

Vztah k limitu
Hygienický
limit

Ld

Ln

den/noc

Č.

podlaží

dB

dB

VB1

1. Floor

61,8

60,4

70/65

vyhovuje

VB1

2. Floor

63,3

61,9

70/65

vyhovuje

V následujících mapkách je předpokládané hlukové zatížení obytných objektů v dané lokalitě
pro výhledový stav.
U objektu VB1 nejsou překročeny hygienické limity v přízemí ani v prvním patře. Proto zde
žádná protihluková opatření nenavrhujeme.
Lokalita Oldřichov
Jedná se o objekty na k.ú. Oldřichov i Jeníkov, nejbližší objekt je obytný objekt č.p. 76 v k.ú.
Jeníkov (vpravo od trati), označený jako VB2. Další obytné objekty jsou umístěny na
vyvýšenině vlevo od trati, tyto jsou ale ve větší vzdálenosti.
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Tab.č.72 Hodnoty vypočtené pro výpočtový bod v k.ú. Jeníkov
Výhledový stav

Hygienický
limit

Vztah k limitu

den/noc
Č.

podlaží

Ld

Ln

dB

dB

VB2

1. Floor

58,8

57,8

70/65

vyhovuje

VB2

2. Floor

60,4

59,4

70/65

vyhovuje

Obr.č.33 Drážní domek č.p. 76 v k.ú. Jeníkov

U tohoto objektu nejsou prokazatelně překročeny hygienické limity pro noční dobu, proto zde
žádná protihluková opatření nejsou navržena.
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Obr.č.34 Obytné objekty vlevo od trati v Oldřichově, několik metrů nad tratí

Tyto objekty již vyhoví hygienickému limitu bez opatření s rezervou. Výpočtový bod je také
měřícím bodem
Hluk ze sdělovacích zařízení
Ve všech železničních stanicích i zastávkách budou instalována rozhlasová zařízení.
Pro hlášení cestujícím bude použito rozhlasové zařízení schválené pro provozování v síti SŽDC
s.o. Rozhlasová ústředna bude umožňovat snížení výkonu v noční době.
Reproduktory pro ozvučení železniční stanice nebo zastávky budou umístěny na stožárech
osvětlení, zastřešení, případně na samostatných stožárech. Vzdálenost stožárů od sebe je
v rozmezí 14 – 17 m v závislosti na vzdálenosti stožárů osvětlení. Reproduktory budou
nasměrovány tak, aby nezasahovaly obytné objekty.
Hladina hluku v nejbližším prostoru, kde se ještě může vyskytovat posluchač, nesmí přesáhnout
hodnotu 90 dB. Hladina zvuku při hlášení má být cca 10 – 15 dB nad hladinou trvalého hluku
(nad pozadím). V libovolném místě poslechu musí být rozdíl akustického signálu (mezi
rozhlasovým zařízením a pozadím) nejméně 6 dB.
Nastavení akustických parametrů (zejména hlasitosti) nového rozhlasového zařízení se provede
ve smyslu platných norem, předpisů a vyhlášek. Úroveň srozumitelnosti hlasu musí vyhovovat
požadavkům CR/HS PRM TSI 2008164/164/ES, bodu 4.1.2.12, která říká: Mluvené informace
musí mít ve všech oblastech minimální úroveň RASTI 0,5, v souladu s normou IEC 60268-16.
Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického tlaku na hranici
ochranného pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb.
Akustické parametry rozhlasových zařízení budou po realizaci proměřeny.
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Pro komunikaci dopravních zaměstnanců v kolejišti při provádění posunu budou využity místní
rádiové sítě MRS v pásmu 150 MHz.
Hluk z provádění stavby
Hluk z provádění stavby nepředstavuje pro jednotlivé úseky vážný problém, vzhledem k tomu,
že je zde velmi málo chráněných objektů v blízkosti trati. V blízkosti trati jsou pouze objekty
v ulici téměř kolmé ke trati Želénkách a drážní domek v k.ú. Jeníkov č.p. 76.
Pro ochranu těchto objektů před hlukem z výstavby jsou dále uvedeny obecné podmínky. Za
dodržení hygienických limitů je odpovědný stavbyvedoucí.
Nejvýše přípustné hodnoty
Tab.č.73 Hygienické limity (základní hladina LAeq = 50 dB)
posuzovaná doba (hod)

korekce [dB]

Celkový limit [dB]

od 6.00 do 7.00

+10

60

od 7.00 do 21.00

+15

65

od 21.00 do 22.00

+10

60

od 22.00 do 6.00

+5

55

Návrh technických a organizačních opatření k omezení hluku
Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací v blízkosti chráněné zástavby
doporučujeme v uvedených lokalitách následující opatření:
•

Všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze
v denní době, a to cca od 8 do 16 hodin, další vhodné práce je možné provádět v době od 7
do 19 hodin).

•

Případné požadavky na noční práce v blízkosti chráněných objektů je třeba v předstihu
konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky.

•

Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností

•

Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou
s pohltivým povrchem (útlum cca 4 - 8 dB).

•

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

•

Dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby

•

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

•

Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny.

•

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

Tato akustická studie předkládá výsledky a porovnání výpočtu výhledových ekvivalentních
hladin akustického tlaku s hodnotami v roce 2000 pro možnost využití hygienického limitu pro
„starou hlukovou zátěž“. Z výsledků vyplývá možnost použití tohoto hygienického limitu a
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jeho splnění i bez protihlukových opatření. Proto pro tuto stavbu nejsou žádná protihluková
opatření navrhována.
Zpracování dokumentace bylo konzultováno s orgány ochrany veřejného zdraví (KHS
Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice).
Vibrace
Pro zjištění stávajícího stavu vibrací bylo provedeno měření vibrací ve dvou měřících bodech
firmou REVITA Engineering v květnu 2017. Tato měření u objektu neprokázala překročení
hygienických limitů. Měření hluku a vibrací je součástí přílohy – Hluková studie.
Měření bylo provedeno ve stejných bodech, jako měření hluku, a to Oldřichov, č.p. 76 a
Želénky č.p. 93.
Výsledky měření se pohybovaly pod stanoveným hygienickým limitem. Na základě uvedených
měření nejsou navržena žádná antivibrační opatření.

D.I.4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vodní toky v kontaktu se zájmovým územím stavby
vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce
Sviní (Košťanský) potok
10284025
1-14-01-076
Hudcov
Povodí Ohře s.p.
Bouřlivec
10100355
1-14-01-060
Oldřichov u Duchcova
Povodí Ohře s.p.

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení

SO 10-10-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek, SO 10-11-01 ŽST
Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
- vyústění zpevněného příkopu odvodnění trati v km staničení 21,886

SO 10-20-04 Železniční most v ev. km 23,963
Vzhledem k technickému stavu nosné konstrukce byla navržena sanace mostu,
která zahrnuje: sanaci kamenného zdiva klenby a opěr, nahrazení stávající desky se
zabetonovanými nosníky, betonovou klenbou a zbourání nosné konstrukce rozšíření
pravé části pod rušenou kolejí, s ponecháním opěr a křídel. Levá část mostu pod
vlečkou nebude upravována.
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vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení

- vyústění zpevněného příkopu do vodoteče v km staničení 24,022
PBP
Bouřlivce
Jeníkova
10234825
1-14-01-060
Jeníkov u Duchcova
Povodí Ohře s.p.

od SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
Je navrženo nahradit stávající propustek novým trubním propustkem, podle
hydrotechnického výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1200mm. Vzhledem k malé
výšce
nadnásypu byl zvolen obdélníkový profil 900 x 2000 mm – betonové rámové
prefabrikáty.
Vodoteč bude dočasně převedena do HDPE trouby DN 600 mm v odsunuté poloze,
která bude po dobudování propustku zrušena vyplnění popílkobetonem- vyústění
zpevněného příkopu do propustku v km staničení 24,855

PBP VT ID 11000313

- SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25,430

10237199

Stávající propustek bude zbourán po dobudování propustku z trub betonových
patkových DN 1200 mm, se šikmým čelem, v nové poloze cca 5,0 m od stávajícího.

1-14-01-060
Jeníkov u Duchcova
Povodí Ohře s.p.
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vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

Loučenský
přeložka

potok

Kláštěrského potoka
10100562
1-14-01-066
Lahošť
Povodí Ohře s.p.

Ledvický potok

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení

+ SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
Vzhledem k výšce přesypávky tl. cca 5,0 nebude rubová izolace obnovována,
prosakování vody ze zemní pláně bude zabráněno nepropustnou vrstvou z
minerálního betonu, která bude součástí SO železničního spodku. Sanace betonu
klenby ani spodní stavby nebude navrhována. Stávající zábradlí na koruně násypu
bude zbouráno. Na římsy klenby a křídel bude navrženo nové zábradlí. Podél říms
bude svah zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu v šířce 2,0m.
Stabilizace vykloněných křídel mostu bude řešena dvojpramencovými zemními
kotvami délky 6,0 m – vždy 2 ks / 1 křídlo. Sanace betonu klenby ani spodní stavby
nebude navrhována.

- do koryta vodního toku není stavbou zasahováno

10221032
1-14-01-068
Ledvice
Povodí Ohře s.p.
Radčický potok I
10104971
1-14-01-052
Chudeřice u Bíliny

vodní tok je překračován mostním objektem, který není zahrnutý do rekonstrukce v
rámci stavby
- koryto je překračováno SO 11-02 02 Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy
stávajících kabelů SŽDC s.o. a 11-62-01 Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel.
vedení 6kV 50Hz - zavěšení na římse stávajícího mostního objektu a SO
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vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení

Povodí Ohře s.p.
Pozn.:

ČHP – číslo hydrologického povodí
CEVT – centrální evidence vodních toků

Stavební činností mohou být ovlivněny evidované vodní toky, na kterých není situován žádný
mostní objekt, ale nacházejí se např. v blízkosti ploch zařízení staveniště (ZS). Jedná se o:
vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob
křížení

PBP Sviního potoka

bezprostřední blízkost plochy ZS v km cca 22,4 – 22,8 (obvod žst.
Oldřichov u Duchcova)
- vodoteč prochází podél severní hranice areálu ZS

10234849
1-14-01-076
Oldřichov u Duchcova
Povodí Ohře s.p.
LBP Loučenského potoka + přeložky
Kláštěrského potoka
10232580

bezprostřední blízkost plochy ZS v km cca 26,0 - vodoteč prochází
podél východní hranice areálu ZS

1-14-01-066
Jeníkov u Duchcova
Povodí Ohře s.p
Radčický potok I
10104971

bezprostřední blízkost plochy ZS v km cca 33,4 – plocha určená pro
recyklaci štěrkového lože (obvod žst. Bílina)

1-14-01-052
Chudeřice u Bíliny
Povodí Ohře s.p.

Záplavové území
Trať je vedena v blízkosti vodních toků, na kterých jsou dle zákona 254/2001 Sb. v platném
znění stanovena záplavová území. Jedná se o následující vodní toky.
1. V úseku stavby km 21,913 – 21,05 zasahuje na drážní pozemky stanovené záplavové území
vodního toku Sviní potok.
Pro úsek toku ř. km 0,00 – 10,0 stanoveno Magistrátem města Teplice, ODŽP 30855/231/R11/04/St, 2004.
Stavební objekty situované v záplavovém území Sviního potoka:
- SO 10-11-01 – žst Oldřichov u Duchcova, železniční spodek – v záplavovém území leží cca
30 m úsek nového drážního příkopu
- PS 09-02-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK
- PS 10-01-01ŽST Oldřichov u Duchcova, SZZ
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2. Stanovené záplavové území vodného toku Bouřlivec kříží stavbu v km staničení cca 23,91 24,150. Záplavové území bylo v úseku ř. km 0,00 – 17,325 stanoveno Krajským úřadem
Ústeckého kraje 158782/ZPZ/08/Bouřlivec/Ko, 2008.
V tomto místě křížení jsou situovány stavební objekty:
- SO 10-10-01 - žst Oldřichov u Duchcova, železniční svršek
- SO 10-11-01 - žst Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
- SO 10-20-04 – železniční most v ev. km 23,963
- SO 11-62-01 - Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
3. Záplavové území vodního toku Loučenský potok přichází do kontaktu se stavbou v úseku
km staničení cca 26,2 – 26,3. Pro tento úsek bylo záplavové území stanoveno Krajským
úřadem Ústeckého kraje 17904/2006/ZPZ/Loučenský p/07/Ko, 2006.
Aktivní zóna záplavového území je omezena na prostor koryta toku.
V tomto místě křížení jsou situovány stavební objekty:
- SO 11-20-02 železniční most v ev. km 26,190
- SO 11-62-01 - Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
- plochy ZS v km staničení 26,2 - 26,3 –zasahuje do záplavového území stanoveného pro
průtok Q100.
4. Záplavové území Bíliny kříží stavbu od km stavby 32,54 až do konce stavby. Pro Bílinu
(ř.km 0,00 – 40,250) bylo stanoveno záplavové území Krajským úřadem Ústeckého kraje,
128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko, 29.7.2010.
Aktivní zóna záplavového území je v místě křížení omezena na koryto přítoku Bíliny. Rozliv
povodně na Bílině při průtoku Q100 podchází železniční trať korytem Radčického potoka I.
Stavební objekty situované v záplavovém území Bíliny:
- SO 11-20-12 - Železniční most v ev. km 32,588
- SO 11-62-01 - Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
- plocha ZS v km 33,440 – navrženo pro umístění recyklační linky a deponii recyklátu –
umístěno ve stanoveném záplavovém území pro průtok Q100.
Plocha v ZS (km 33,400) je umístěna v areálu firmy BASALT s.r.o., která v tomto místě
deponuje a recykluje kamenivo pro štěrkové lože.
V případě povodňové situace na Bílině zhotovitel stavby v době provozu recyklační základny
odstraní deponie materiálu znečištěného ropnými látkami tzv. podsítné, odčerpá bezodtokou
jímku s ropným znečištěním, odstraní recyklační linku a zajistí ochranu deponií recyklovaného
kameniva např. ohraničení deponií betonovými bloky, pytli s pískem apod.
Pro stavby nacházející se ve stanoveném záplavové území vydává příslušný vodoprávní úřad
souhlas dle
§ 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.
Riziková území při přívalových srážkách
Stavba neprochází rizikovými územími při přívalových srážkách. (www.povis.cz)
Na základě výše uvedených údajů bude v dalším stupni projektové dokumentace vypracován
povodňový plán pro období výstavby.
Významné stavební objekty z hlediska zemních prací a podzemní stavební objekty
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Do základní vrstvy útvarů podzemních vod ID 21310 a 61330 bude zasahováno při sanaci
železničního spodku a při založení spodní stavby rekonstruovaných mostních objektů.
Železniční spodek
SO 10-11-01 žst Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
Celý úsek bude rekonstruován ve stávající stopě. Návrh konstrukce pražcového podloží je
proveden dle platného předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek. V celém úseku se předpokládá
zřízení konstrukční vrstvy ze ŠD fr. 0/32 v tl. 200 mm.
SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující
Železniční most se nachází v intravilánu obce Jeníkov - Oldřichov. Převádí dvě traťové koleje
přes přístup cestujících na nástupiště. Nový podchod je navržen jako uzavřený rám šířky 3,0m,
podchozí výšky 2,50 m, délky 18,50m.

SO 10-21-01 Propustek v ev. km 22,259
Je navrženo nahradit stávající propustek novým trubním propustkem, podle hydrotechnického
výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1200mm. Trouby jsou navrženy jako sedlové, vpravo na
vtoku se šikmým čelem, vlevo zaústěné do nové šachty kanalizace, která bude v rámci SO
propustku zbudována po zbourání stávající.
Trouby jsou uloženy na betonový základ tl. 250 mm z betonu C25/30 – XA1, vyztužený KARI
sítí a u čel propustku zesílený až na výšku 1/3 výšky trub a zespodu betonovým prahem šířky
400mm dle MVL 649.
Propustek bude zbudován po polovinách ve svahované jámě podél provozované koleje
zapažené záporovým nebo štětovnicovým pažením. Rub propustku bude opatřen izolací proti
zemní vlhkosti ve formě ochranného nátěru.
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SO 11-20-05 Železniční most v ev. km 28,440
Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu nosné konstrukce byla navržena její náhrada
novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s horní železobetonovou deskou mostovky,
spojitou o třech polích o rozpětí 16 + 20 + 16 m, za zachování stávajících pilířů. Stávající nosná
konstrukce bude demontována. Stávající opěry budou ubourány 0,50 m pod terénem a pro
novou nosnou konstrukci budou zbudovány nové opěry založené na vrtaných pilotách.
Vzhledem k vyšší konstrukční výšce bude proveden zdvih nivelety koleje o cca 300 mm.

SO 11-20-06 Železniční most ve st. km 28.739, podchod pro cestující
Železniční most se nachází v extravilánu poblíž obce Želénky. Převádí dvě traťové koleje přes
přístup cestujících na nástupiště. Nový podchod je navržen jako uzavřený rám šířky 2,50m,
podchozí výšky 2,70 m, délky 9,80 m.
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SO 11-20-10 Železniční most v ev. km 31,707, zrušení
Od vlastníka navazujících pozemků – Palivový kombinát Ústí s.p. byl získán souhlas se
zrušením mostu. Čela mostu leží na pozemku, který není ve vlastnictví SŽDC. Proto nebudou
zrušena, pouze opatřena novým ocelovým zábradlím na římse proti pádu osob. Mostní otvor
bude vyplněn zalitím popílkobetonem. Nejprve budou zazděna čela mostu do výšky 1,50 m od
podhledu mostu a po zalití popílkobetonem a jeho zatuhnutí bude pod strop instalováno plnící
potrubí, kterým bude do otvoru mostu vháněna tekutá směs popílkobetonu směrem od středu ke
krajům. Dále budou čela zcela zaslepena a v blízkosti čel budou po odkopání nadnásypu
proraženy odvzdušňovací otvory. Po vyplnění otvoru popílkobetonem budou otvory zasypány.

SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
Je navrženo nahradit stávající propustek novým trubním propustkem, podle hydrotechnického
výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1200mm. Vzhledem k malé výšce nadnásypu byl zvolen
obdélníkový profil 900 x 2000 mm – betonové rámové prefabrikáty. Vodoteč bude dočasně
převedena do HDPE trouby DN 600 mm v odsunuté poloze, která bude po dobudování
propustku zrušena vyplnění popílkobetonem.
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SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25,430
Stávající propustek bude zbourán po dobudování propustku z trub betonových patkových DN
1200 mm, se šikmým čelem, v nové poloze cca 5,0 m od stávajícího. Rub propustku bude
opatřen izolací proti zemní vlhkosti ve formě ochranného nátěru. Výkop bude vyplněn zeminou
vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách na Id=0,85

SO 11-21-03 Propustek v ev. km 27,309
Dle hydrotechnického výpočtu nutná přestavba na DN 1000 mm. Je navržen z trub betonových
patkových DN 1000 mm, s úpravou kalníku na vtoku a uklidňovací šachty na výtoku – po
vybourání stávajících trub a osazení nových trub budou navazující stěny šachet dobetonovány a
opatřeny novou římsou. Rub propustku bude opatřen izolací proti zemní vlhkosti ve formě
ochranného nátěru. Výkop bude vyplněn zeminou vhodnou do násypů hutněnou po vrstvách na
Id=0,85.
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Vodohospodářsky chráněná území
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Stavba nevstupuje do žádné CHOPAV.
Ochranná pásma povrchových vodních zdrojů (OPVZ)
Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma povrchového vodního zdroje.
Ochranná pásma podzemních vodních zdrojů (OPVZ)
Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma podzemního vodního zdroje.
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ)
Celá stavba prochází stanovenými ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů.
V úseku žst. Oldřichov u Duchcova (km trati 21,823 – 23,8) prochází OPPLZ II. stupně ( II.A zóna nejvyšší ochrany proti kontaminaci ropou a ropnými produkty v širším prozatímním
ochranném pásmu ) Teplice v Čechách.
V mezistaničním úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (km staničení 23,8 – 33,1) prochází
stavba OPPLZ II. stupně (II.C – širší prozatímní ochranné pásmo – subpásmo 1) Teplice
v Čechách.
Ochranná pásma byla stanoveno „Výměrem ministra zdravotnictví čj.LZ/3-2884-14.9.59 ze dne
9.11.1959“ vydaným dle v té době platného zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních
a zřídlech, a dalších změnách a doplňcích těchto ochranných pásem vydaných dle zákona č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Ochranné pásmo ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb. hlava V nebylo zatím stanoveno. Dle § 44
tohoto zákona ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a
zdrojů přírodních minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se
považují za ochranná pásma stanovená podle tohoto zákona s tím, že ochranná pásma zdroje II.
a III. stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2.
Úsek stavby (km staničení 33,1 – 33,4) žst. Bílina se nachází v OPPLZ Bílina II. stupně. Jedná
se o ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje – pramen BJ 6 nacházejícího se pozemkové
parcele č. 1959/2 k.ú. Bílina. Přírodním léčivým zdrojem je přírodní středně mineralizovaná
kyselka hydrogenuhličitanosodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů, studená,
hypotonická.
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Dle § 37 zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v platném znění nelze v ochranném pásmu
zdroje bez závazného stanoviska ministerstva zdravotnictví, pokud bylo uplatněno ve lhůtě
stanovené zvláštním právním předpisem, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební
povolení, souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, rozhodnutí o
změně užívání stavby, povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení
odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení
a údržby staveb ve vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s
výjimkou těch, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň
1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,
2. nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
3. vyžadují ohlášení,
4. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro shromažďování většího
počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních,
školských a tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod
úroveň terénu,
5. mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2 metry pod
úroveň terénu,
V OPPLZ Teplice v Čechách se nacházejí následující zařízení staveniště:
- ZS km 22,2
- ZS km 22,4 - 22,8
- ZS km 23,3 - 23,4
- ZS km 23,4
V OPPLZ Bílina se nacházejí následující zařízení staveniště:
- ZS km 33,44
- ZS v žst Bílina za koncem stavby
Odvodnění úseku trati
1. Odvodnění rekonstruovaných úseků trati je podrobně řešeno v části dokumentace E.1.01.
Železniční svršek a spodek.
Žst. Oldřichov u Duchcova - Návrh způsobu odvodnění, rozhraní odvodňovaných ploch a
poloha jednotlivých odvodňovacích zařízení je uvažovaný s ohledem na umístění železničních
mostů a v neposlední řadě s ohledem na polohu stávajících i nových inženýrských sítí a základů
trakčních stožárů a návěstidel. V části upravovaného úseku je navrhnuté otevřené povrchové
odvodnění pomocí odřezu v úrovni zemní pláně a příkopů a uzavřené odvodnění pomocí
podélných trativodů. Stanice vzhledem ke svému výškovému řešení má rozvodí v km 23,355;
kdy část před tímto staničením odtéká do propustku v ev. km 22,259 a část kolejiště před tímto
propustkem do stávajících nezpevněných příkopů v km 22,114. Kolejiště za km 23,335 je
odvodněno do vodoteče v novém km 24,017. Od této vodoteče je odvodnění řešeno odřezem
zemní pláně a příkopy vyústěnými do následujícího SO 11-11-01.
Je zachován stávající systém odvodnění.
Mezistaniční úsek – Oldřichov u Duchcova – Bílina - Návrh způsobu odvodnění, rozhraní
odvodňovaných ploch a poloha jednotlivých odvodňovacích zařízení je uvažovaný s ohledem
na umístění železničních mostů a v neposlední řadě s ohledem na polohu stávajících i nových
inženýrských sítí a základů trakčních stožárů a návěstidel. V převážné části upravovaného
úseku je navrhnuté otevřené povrchové odvodnění pomocí odřezu v úrovni zemní pláně a
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příkopů a pouze v místech nástupních hran je navrženo uzavřené odvodnění pomocí podélných
trativodů.
Celý řešený úsek ve směru od Oldřichova u Duchcova směrem k Bílině klesá. Toho je využito
u zpevněných příkopů v zářezech, kdy není nutné řešit příkopy v protispádech. Příkopy jsou
zřizovány primárně tam, kde již podle provedeného zaměření příkopy zřízeny jsou. Provádí se
tedy jejich obnova. Je zachován stávající systém odvodnění.
Odvodnění v době výstavby
V době výstavby bude využit stávající následně nový systém odvodnění trati. V případě
zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon
k erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem
vody odolným proti erozi.
Vlivy na útvary povrchových vod
- Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (ID - OHL 0820)
Ekologický stav útvaru je hodnocen jako poškozený, chemický jako - nedosažení dobrého
stavu.
- Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (ID - OHL 0830).
Ekologický stav útvaru je hodnocen jako poškozený, chemický jako - nedosažení dobrého
stavu.
Předpokládané vlivy
1. U dopravních staveb lze z objektové skladby vybrat stavební objekty a činnosti v přímé
souvislosti s vlivem na povrchové vody. Jedná se o objekty překračující vodní toky nebo
nádrže, objekty zasahující do stanovených záplavových území s možností ovlivnění
odtokových poměrů při povodňových situacích, objekty umístěné do vodohospodářsky
chráněného území z hlediska povrchových vod nebo o vybrané vodohospodářské objekty.
Součástí těchto stavebních objektů je samozřejmě kompletní organizace výstavby.
2. V rámci dopravní stavby “ Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova Bílina ” je prováděna rekonstrukce některých mostních objektů vodní toky. Výstavba bude
probíhat v profilech koryt toků.
3. Část stavebních objektů a ploch zařízení staveniště se nachází ve stanoveném záplavovém
území dotčených toků. Z uvedené skutečnosti vyplývá ohrožení stavby povodňovou situací
v době stavebních prací, bude tedy vypracován povodňový plán pro období výstavby, který
bude splňovat náležitosti zákona č. 254/2001 Sb. a TNV 75 29 31 Povodňové plány (2006).
4. Bude zachován stávající system odvodnění trati, bude provedena rekonstrukce.
5. Stavba se nenachází v ochranném pásmu povrchového vodního zdroje.
6. Stavební záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ je
stavbou velkého rozsahu, při které bude nakládáno se závadnými látkami většího rozsahu se
zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba zasahuje
do koryt vodních toků a jejich bezprostřední blízkosti, do záplavového území a je v blízkosti
vpustí veřejné kanalizace.
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Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen v rámci organizace výstavby učinit
odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod. Systém těchto opatření je popsán v této technické zprávě v kapitole 9.4.
V rámci opatření musí být vypracován pro období výstavby plán opatření pro případ
havárie, který bude obsahovat náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění., tento
plán bude součástí dokumentace zásad organizace výstavby.
Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku na základě
ustanovení zákona č, 254/2001 Sb. v platném znění povinen postupovat dle schváleného
plánu opatření pro případ havárie. Schválení uvedeného plánu provádí před zahájením
stavby příslušný vodoprávní úřad.
7. Trať je elektrifikovaná. SŽDC, s.o. je povinná udržovat železniční dopravní cestu
v bezvadném provozuschopném stavu. Rekonstrukcí trati se zkvalitňuje jízdní dráha
(svařované a broušené kolejnice, čistý kvalitní štěrk, kvalitní podloží pro štěrk), která dává
předpoklad vysoké bezpečnosti železničního provozu.
Přepravci (ČD, a.s, ČD Cargo, a.s. a jiní) jsou povinni provozovat bezvadná vozidla, u
kterých nedochází k vysypávání substrátů z vozů a k únikům kapalin. Správce trati nesmí
při pravidelném čištění štěrkového lože provádět vysypávání do boků násypů.
Přeprava nebezpečných produktů na železniční dopravní cestě podléhá Úmluvě o
mezinárodní železniční přepravě – příloze I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID) platného od 01/2009.
SŽDC s.o. vydalo směrnici č. 103 - Řešení ekologických škodních událostí pro řešení
ekologických škodních událostí vzniklých na železniční dopravní cestě a na ostatním
majetku státu, se kterým má právo hospodařit SŽDC. Směrnice je vydána pro zajištění
povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.
450/2005 Sb. v platném znění.
Závěr
Vzhledem k charakteru a umístění stavby, organizaci výstavby, stavebním činnostem a při
bezpodmínečném dodržení všech uvedených opatření během výstavby lze uvést, že nebude
tímto záměrem dále zhoršován ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod OHL ID
8020 a 8030. Uvedená stavba ani při provozu nebude překážkou snaze o zlepšení ekologického
a chemického stavu tohoto útvaru.
Vlivy na útvary podzemních vod
- Mostecká pánev (ID 21310)
Kvantitativní stav útvaru je hodnocen jako - nevyhovující, chemický stav - nedosažení dobrého
stavu.
- Teplický ryolit (ID 61330)
Kvantitativní stav útvaru je hodnocen jako - nevyhovující, chemický stav - nedosažení dobrého
stavu.
Předpokládané vlivy
1. U dopravních staveb lze z objektové skladby vybrat stavební objekty a činnosti v přímé
souvislosti s vlivem na podzemní vody. Jedná se o stavební objekty s hloubkou založení
dosahující hladiny podzemní vody, nebo s možností vytvoření umělé drenáže v území,
objekty umístěné do vodohospodářsky chráněného území z hlediska podzemních vod nebo
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o vybrané vodohospodářské objekty. Součástí těchto stavebních objektů je samozřejmě
kompletní organizace výstavby.
2. Součástí dopravní stavby rekonstrukce “Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova - Bílina” není žádný stavební objekt, který by svým způsobem zakládání
způsobil trvalou změnu režimu podzemních vod.
U některých mostních objektů, bude prováděno nové zakládání spodní stavby.
3. Bude zachován stávající system odvodnění trati, bude provedena rekonstrukce.
Odvodňovací system není vybaven zařízením proti případnému znečištění při havárii.
4. Stavba zasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů. Součástí projektové
dokumentace je stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR.
5. Stavební záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ je
stavbou velkého rozsahu, při které bude nakládáno se závadnými látkami většího rozsahu se
zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba nachází
v korytě vodního toku a jeho bezprostřední blízkosti, v záplavovém území a v blízkosti vpustí
veřejné kanalizace.
Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen v rámci organizace výstavby učinit
odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod. Systém těchto opatření je popsán v této technické zprávě v kapitole 9.4.
V rámci opatření musí být vypracován pro období výstavby plán opatření pro případ
havárie, který bude obsahovat náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění., tento
plán bude součástí dokumentace zásad organizace výstavby.
Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku na základě
ustanovení zákona č, 254/2001 Sb. v platném znění povinen postupovat dle schváleného
plánu opatření pro případ havárie. Schválení uvedeného plánu provádí před zahájením
stavby příslušný vodoprávní úřad.
6. Trať je elektrifikovaná. SŽDC, s.o. je povinná udržovat železniční dopravní cestu
v bezvadném provozuschopném stavu. Optimalizací trati se zkvalitňuje jízdní dráha
(svařované a broušené kolejnice, čistý kvalitní štěrk, kvalitní podloží pro štěrk), která dává
předpoklad vysoké bezpečnosti železničního provozu.
Přepravci (ČD, a.s, ČD Cargo, a.s. a jiní) jsou povinni provozovat bezvadná vozidla, u
kterých nedochází k vysypávání substrátů z vozů a k únikům kapalin. Správce trati nesmí
při pravidelném čištění štěrkového lože provádět vysypávání do boků násypů.
Přeprava nebezpečných produktů na železniční dopravní cestě podléhá Úmluvě o
mezinárodní železniční přepravě – příloze I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID) platného od 01/2009.
SŽDC s.o. vydalo směrnici č. 103 - Řešení ekologických škodních událostí pro řešení
ekologických škodních událostí vzniklých na železniční dopravní cestě a na ostatním
majetku státu, se kterým má právo hospodařit SŽDC. Směrnice je vydána pro zajištění
povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.
450/2005 Sb. v platném znění.
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Závěr
Během výstavby může docházet k lokálnímu, dočasnému ovlivnění kvality útvarů podzemních
vod, který se po ukončení stavebních prací odezní. Lze předpokládat, že nebude dále zhoršovat
chemický stav dotčených útvarů podzemních vod. Nepředpokládá se jak při realizaci, tak při
provozu negativní ovlivnění kvantitativního stavu dotčených podzemních útvarů.

D.I.5.

Vlivy na půdu

Lesní půda
Celkový dočasný zábor do 1 roku PUFL vyvolaný stavbou činí 7 728 m2. Stavbou bude dále
dotčeno ochranné pásmo lesa (50 m).
Vlivem realizace záměru dojde k nevýznamnému ovlivnění lesního půdního fondu v zájmovém
území.
Tab.č.74 Dočasné odnětí do 1 roku.
Katastrální území
Lahošť
Duchcov
Zabrušany
Želénky
Chotějovice

Plocha
616
481
1262
3193
2176

Zemědělská půda
Trvalé zábory ZPF činí: 1 017 m2.
Tab. č. 75 Výměra trvalých záborů ZPF dle k.ú.
Katastrální území

Celková plocha trvalého záboru
[m2]

Jeníkov u Duchcova

381

Oldřichov u Duchcova

636

Celkem

Tab. č. 76 Výměra záborů dle druhu pozemku
Kultura
trvalý travní porost
Celkem

1 017

trvalý zábor ZPF
[m2]
1 017
1 017

Tab. č. 77 Výměra záborů dle třídy ochrany
Třída ochrany
I

trvalý zábor
[m2]
0
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Třída ochrany

trvalý zábor
[m2]

II

0

III

0

IV

1 017

V

0

Celkem

1 017

Vlivem realizace záměru dojde k nevýznamnému ovlivnění zemědělského půdního fondu.
Z hlediska kvality zabírané zemědělské půdy lze konstatovat, že převažuje trvalý zábor půdy
v IV. třídě ochrany.

D.I.6.

Vlivy přírodní zdroje

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
Posuzovaný záměr již ve stávajícím stavu prochází chráněným ložiskovým územím,
poddolovanými územími, dobývacím prostorem a výhradním ložiskem. Vzhledem k tomu, že
se jedná o stávající železniční trať k ovlivnění horninového prostředí nedojde.

D.I.7.

Vlivy na biologickou
ekosystémy)

rozmanitost

(faunu,

flóru

a

Flóra
Kácení mimolesní zeleně je nutné provést z důvodů:
• zachování rozhledových poměrů a zajištění stability drážního tělesa
• úpravy mostů a propustků, výstavby nových mostních objektů
• zajištění přístupu k trati v rámci stavby
• zajištění odstupové vzdálenosti od živých a neživých částí trakčního vedení ve smyslu TKP
a odpovídajících normativů. Pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin-stromů od
trakčního vedení bude třeba provést kácení ve vzdálenosti cca 9 m od osy koleje, a
současně ořezat stromy do výšky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajištění vzdálenosti
porostů od elektrického zařízení VN, z důvodů bezpečnostních je třeba počítat
s odstraněním jednotlivých stromů, které svou stabilitou ohrožují bezpečnost provozu
• obnovy stávajícího tělesa dráhy, odvodnění
Rozsah kácení byl stanoven na základě záborového elaborátu a místního šetření. Kácena bude
pouze mimolesní zeleň v rozsahu záboru stavby. Ve výjimečných případech budou káceny
dřeviny v těsné blízkosti záměru mimo zábor stavby, které by ohrožovaly bezpečnost drážního
provozu.
O povolení ke kácení mimolesní zeleně bude zažádáno na příslušný úřad. Náležitosti žádosti o
povolení ke kácení jsou stanoveny vyhláškou č. 189/2013 Sb. §41 Ministerstva životního

1

Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
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prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Kácení bude provedeno mimo
vegetační období (listopad-březen).
Podle §8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není
třeba povolení ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Výše
zmiňovaná prováděcí vyhláška k tomuto zákonu v §3 uvádí: Povolení ke kácení dřevin, za
předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se
nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
V zájmovém území převládají tyto druhy dřevin:
Stromy
druhové jméno česky

druhové jméno vědecky

jabloň sp.
bříza bělokorá
vrba jíva
javor jasanolistý
slivoň sp.
ořešák královský
lípa srdčitá
dub letní
javor mléč
topol osika
trnovník akát
třešeň ptačí

Malus sp.
Betula pendula
Salix caprea
Acer negundo
Prunus sp.
Juglans regia
Tilia cordata
Quercus robur
Acer platanoides
Populus tremula
Robinia pseudaccacia
Prunus avium

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační
zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li
je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem
vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s
uvedením druhového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.

223

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Stromy
druhové jméno česky

druhové jméno vědecky

Keře
druhové jméno česky

druhové jméno vědecky

bez černý

Sambucus nigra

hloh sp.
brslen evropský
pámelník bílý
růže šípková
svída krvavá

Crataegus sp.
Euonymus europaeus
Symphoricarpos albus
Rosa canina
Swida sanguinea

Celkem se v prostoru stavby nachází následující objem mimolesní zeleně, který bude nutné
odstranit:
•

183 453 m2 keřů

•

21 748 ks stromů o průměru kmene 10-30 cm

(∼obvod kmene 31-94 cm)

•

100 ks stromů o průměru kmene 30-50 cm

(∼obvod kmene 94-157 cm)

•
6 ks stromů o průměru kmene nad 50 cm
(∼obvod kmene 157- ∞ cm)
Zeleň na plochách zařízení staveniště bude kácena pouze v nezbytně nutné míře. Ostatní zeleň
na plochách ZS bude zachována a v případě možného poškození ošetřena dle ČSN 83 9061.
Konkrétní způsob využití ploch ZS je v kompetenci dodavatele stavby a z toho i vyplývají
povinnosti ochrany zeleně.
Po vytýčení obvodu stavby v terénu budou přesně specifikovány stromy, které bude nutné
ochránit před vlivem stavebních činnosti v souladu s ČSN 83 9061.
Nutné bude chránit stromy před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji.
Ochráněna bude kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m.
Pokud nebude možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, bude obedněn kmen do výšky
alespoň 2 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna vyvázáním větví nahoru.
Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem.
Podle normy ČSN 839061 je mimo jiné nutné zabezpečit dřeviny před poškozením stavební
činností, a to oplocením o výši 1,8 m umístěným 1,5 m za okapovou linii stromů.
Hloubené výkopy se nesmějí zřizovat v kořenovém prostoru stromů. Pokud se tomu nelze
v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se vést blíže než 2,5
m od paty kmene. Případná poranění je nutno začistit řezem a ošetřit buď přípravkem na
ošetření ran nebo růstovým stimulátorem.
Dále je nutno dřeviny ochránit před chemickým poškozením, zamokřením, zaplavením,
tepelnými zdroji, navážkami, dočasným zatížením, dočasným poklesem spodní vody a před
uzavřením půdního povrchu stavebními konstrukcemi.
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Náhradní výsadby
Případné náhradní výsadby za zeleň odstraněnou z důvodu stavby budou řešeny v rámci
procesu o povolení ke kácení zeleně (§ 9 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu železniční trati žádný závažný střet
(mimolesní zeleň je řešena zvlášť v dendrologickém průzkumu). V oblasti stavby je uváděn
výskyt jediného chráněného druhu rostliny (Pulsatilla pratensis). Tento chráněný druh
nekoliduje s vlastní výstavbou železničního koridoru, nicméně se nachází v relativní blízkosti
staveniště/přístupových tras a proto by v Plánu organizace výstavby mělo být přihlédnuto
k jeho lokalitě. Z hlediska flory proto není nutné žádat o udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin.
Návrh opatření
• projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení
• v dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněn rozsah kácení mimolesní zeleně
• likvidace vykácených dřevin bude řešena štěpkováním, případně kompostováním, není
možné pálit
• v průběhu stavebních prací bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 ochrana
stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích
• po ukončení stavby provést důslednou rekultivaci dočasně dotčených ploch
•

opatření proti šíření či zavlékání invazních druhů rostlin

V souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, cílem 5 – boj proti
nepůvodním invazivním druhům je navrženo sledování invazivních druhů rostlin a zamezení
jejích šíření.
Vlivy na faunu
Na základě monitoringu a výsledků zoologického průzkumu aktuální sezóny (duben – červen) a
podrobné literární rešerše lze konstatovat, že se na sledované lokalitě nacházejí druhy, které
jsou běžně rozšířeny i v širším okolí záměru. Většina zjištěných živočišných druhů je potravně
i hnízdně vázána na okolní - úživnější biotopy.
V celém řešeném úseku je patrný charakter krajiny po velkoplošné devastaci krajiny
s nedostatkem přírodě blízkých, zejména lesních společenstev. Biota řeky Bíliny a jejích
přítoků je v současné době značně decimována. Specifické biotopy v podobě vodních nádrží a
mokřadů vzniklých v místě oprámů či odkalovacích nádrží mají sice potenciál pro hnízdění
některých druhů ptáků či jako reprodukční nádrže pro obojživelníky, avšak jejich využití je
limitováno stále probíhajícími antropogenními vlivy.
Míra vlivu na jednotlivé druhy vyplývající z realizace záměru je diskutována v příslušných
kapitolách tohoto průzkumu.
Celkové zhodnocení vlivů na faunu
Vliv na bezobratlé
V trase záměru byly zastižen pouze jediný bezobratlý ZCHD – čmelák rodu Bombus. V případě
čmeláka byly opakovaně zastiženy dělnice i fertilní samice, vhodné podmínky k umístění jeho
hnízd představují v blízkosti záměru např. bylinná vegetace luk, keřové pásy v polích apod.
Vliv záměru na populace čmeláků v dotčené oblasti bude minimální.
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Vliv na obojživelníky a plazy
Výskyt obojživelníků v ploše záboru recentně potvrzen nebyl. Ovlivnění významnějších lokalit
vhodných pro reprodukci obojživelníků v širším okolí záměru nepředpokládáme.
V aktuální sezoně byl prokázán výskyt dvou druhů plazů - silně ohrožených ještěrky obecná
(Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Jejich výskyt byl potvrzen v rámci
terénních prací potvrzen ojediněle většinou na náhradních biotopech (rekultivované výsypky s
nálety topolu osiky a bříz, ojediněle náspy železnice, zatravněné plochy aj.) v rámci celé
plánované trasy. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je projektován ve stávající stopě a jeho
realizací nedojde k výrazné změně oproti současnosti, negativní vliv na populace plazů bude
minimální.
Vliv na ptáky
V ose přeložky, stejně jako v blízkém okolí se vyskytují převážně běžné polní a synantropní
druhy ptáků. V rámci realizace záměru bude provedeno kácení dřevin mimo les, doporučeno je
veškeré kácení realizovat v období hnízdění ptáků (probíhající přibližně od dubna do srpna)
z důvodu minimalizace negativního vlivu na případné hnízdění všech druhů ptáků.
Všichni zastižení ZCHD - krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata),
slavík
obecný
(Luscinia
magarhynchos),
ťuhýk
obecný
(Lanius
collurio)
a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) jsou ptačími migranty, kteří zájmové území využívají
zejména k záletům za potravou. Žádný výše uvedený druh v lokalitě nehnízdí a negativní vliv
záměru lze tedy hodnotit jako zanedbatelný.
V rámci aktuálního stupně projektové přípravy nejsou projektovány protihlukové stěny (dále
jen „PHS“), které jsou ve fázi provozu častým kolizním místem, které zraňuje či usmrcuje letící
ptáky. Pokud by byly realizovány PHS je vhodné zvolit neprůhledný materiál, v případě
transparentních PHS je doporučeno zvolit vertikální pásy o šíři minimálně 2,5 cm a rozteči
maximálně 12 cm.
Vzhledem ke skutečnosti, že avifauna má velmi dobré migrační schopnosti a většina
zastižených jedinců využívala zájmové území pouze k záletům za potravou či jako úkryt, lze
považovat celkový vliv záměru na tuto skupinu obratlovců, včetně ZCHD, za minimální.
Vliv na savce
V zájmovém území se vyskytují běžní zástupci savců. Pro pozemní druhy představují liniové
dopravní stavby obecně migrační překážku, v případě dotčeného území je význam migrační
bariéry snížen jednak absencí hlavních migračních koridorů v zájmovém územím, vedením ve
stávající ose a dále pak dostatečným rozměrem mostních objektů.
Na základě provedeného kvalitativního zoologického průzkumu lze předpokládat, že místa
známého výskytu genofondu ZCHD, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo
unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou
záměrem v žádném případě dotčena.
Negativní přímé vlivy, stejně jako vlivy nepřímé (např. rušivé vlivy v podobě přítomnosti osob,
zvýšená hluková a rozptylová zátěž aj.) lze, i s přihlédnutím k charakteru záměru a
převažujícímu charakteru zájmového území (antropogenně ovlivněná krajina v ploše
severočeské hnědouhelné pánve), považovat tyto negativní vlivy za přijatelné.
Jako preventivní a kompenzační opatření v průběhu fáze přípravy a realizace je
doporučeno:
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•
•
•

zásahy do porostů dřevin rostoucích mimo les i kácení lesních porostů realizovat mimo
hnízdní období, tedy přibližně od srpna do konce března (ve smyslu obecné ochrany dle
zákona č. 114/1992 Sb.),
kácení dřevin realizovat pouze v nezbytné míře (dřeviny v rozsahu záboru stavby),
stavebními pracemi potenciálně ohrožené dřeviny chránit dle ČSN 83 9061 Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
zachovat staré stromy v břehových porostech – jedná se o významné hnízdní biotopy
dutinových ptáků a mnoha druhů bezobratlých,

Zoologickým průzkumem v uvedeném období aktuální sezony bylo zjištěno celkem 96 druhů
obratlovců, z toho 48 druhů ptáků, 14 druhů savců, dva druhy plazů, dále pak 49 taxonů
bezobratlých, zastižen nebyl žádný druh batrachofauny. Přehled zjištěných ZCHD je uveden
v následující tabulce.
Tab.č.78 Přehled zjištěných ZCHD.
č.
Český název
Species
1

čmelák

Bombus spp.

stupeň ohrožení dle
vyhl. 395/1992 Sb.
ohrožený

2

ještěrka obecná

Lacerta agilis

silně ohrožený

3
4
5
6

krkavec velký
lejsek šedý
slavík obecný
slepýš křehký

Corvus corax
Muscicapa striata
Luscinia megarhynchos
Anguis fragilis

ohrožený
ohrožený
ohrožený
silně ohrožený

7
8
9

ťuhýk obecný
veverka obecná
vlaštovka obecná

Lanius collurio
Sciurus vulgaris
Hirundo rustica

ohrožený
ohrožený
ohrožený

Výjimka ze zákazů § 56
zákona č. 114/1992 Sb.
ANO – rušení, poškození
stanoviště
ANO – rušení, poškození
vývojových stadií
NE
NE
NE
ANO - rušení, ničení a
poškození
vývojových
stadií, poškození stanovišť
NE
ANO - rušení
NE

Dle názoru zpracovatele tohoto průzkumu je účelné žádat o výjimku ze zákazů ve smyslu § 56
zákona č. 114/1992 Sb. pro všechny výše uvedené ZCHD živočichů bez ptačích migrantů.
V průběhu stavebních prací dojde k zásahu do biotopů obecně i zvláště chráněných druhů
živočichů a k fyzické likvidaci řádově jedinců. Tyto negativní přímé vlivy, stejně jako vlivy
nepřímé (např. rušivé vlivy v podobě přítomnosti osob, zvýšená hluková a rozptylová zátěž aj.)
lze, i s přihlédnutím k charakteru záměru a převažujícímu charakteru zájmového území
(obhospodařovaná zemědělská krajina), považovat za přijatelné.
Ve fázi výstavby lze za předpokladu dodržování platné legislativy pro jednotlivé složkové
zákony (např. v případě nakládání s odpady, vodního hospodářství, kácení dřevin rostoucích
mimo les apod.) a příslušných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy prakticky vyloučit
negativní vliv předmětného záměru na faunu. Každá stavba dopravní infrastruktury s sebou
přináší jak rušivé vlivy nepřímé (akustické a exhalační vlivy vznikající činností
a pohybem mechanizace, zvýšený pohyb lidí apod.), které však budou mít dočasný
a krátkodobý dopad.
Ve fázi realizace (provozu) záměru nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti
stávajícímu stavu, byť lze přímé vlivy kvantifikovat poměrně těžko.
Celkově lze tedy konstatovat, že ze zoologického hlediska nelze mít zásadní námitky proti
realizaci předpokládaného záměru.
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Vlivy na významné krajinné prvky
Záměrem nebude dotčen žádný registrovaný VKP.
Posuzovaný záměr kříží vodoteče, které jsou VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb. :
•

Bouřlivec

•

PBP Bouřlivce

•

Loučenský potok

•

Ledvický potok

•

Radčický potok

vodoteč
Bouřlivec

způsob křížení
SO 10-20-04 Železniční most v ev. km 23,963
Železniční most se nachází v extravilánu. Most překonává stálou vodoteč. Most se skládá z původní
střední části tvořené kamennými opěrami z řádkového zdiva a nosnou konstrukcí – vlevo kamennou
klenbou a vpravo betonovou deskou se zabetonovanými ocelovými nosníky. Z obou stran k němu
byly přistavěny cca v roce 1970 krajní části tvořené betonovými opěrami s lícovou vyzdívkou z
kamenného řádkového zdiva cca 600 mm nad hladinou vody a nosnou konstrukcí železobetonovými deskami uloženými jako rozpěráková konstrukce. Vzhledem k technickému stavu
nosné konstrukce byla navržena sanace mostu, která zahrnuje: sanaci kamenného zdiva klenby a
opěr, nahrazení stávající desky se zabetonovanými nosníky betonovou klenbou a zbourání nosné
konstrukce rozšíření pravé části pod rušenou kolejí, s ponecháním opěr a křídel. Levá část mostu
pod vlečkou nebude upravována. Prostorové uspořádání pod mostem zůstává stejné jako je stávající
stav – světlá výška nad vodotečí min. 2,57 m.

PBP
Bouřlivce

SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
Železniční trubní propustek se nachází v širé trati mezi zastávkami Jeníkov a Duchcov. Jedná se o
trubní propustek DN 1000 mm, který má vtok vpravo trati opatřený betonovým svislým čelem a
vlevo také. Převádí trvalou vodoteč – strouhu mezi dvěma rybníky. Oproti stávajícímu DN 1000 mm
je navržen obdélníkový profil 900 x 2000 mm. Propustek se skládá z rámových železobetonových
prefabrikátů s lichoběžníkovým dnem, skládaných na pero a drážku s těsněním styčné spáry
gumovým těsněním. Je navržen pro snazší manipulaci podsyp jemnozrnným pískem tl. 20 mm. Rub
prefabrikátů bude opatřen izolací proti stékající vodě s měkkou ochranou. Jsou navržena šikmá čela
propustku ve sklonu cca 1:1,50, okolo kterých je navržena dlažba z lomového kamene do betonu
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vodoteč

způsob křížení
šířky 1,0m. Přístup na staveniště je po tělese železniční trati v hlavní výluce koleje. Poloha
staveniště je podrobně řešena v POV stavby.

Loučensk
ý potok

SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
Železniční most se nachází v extravilánu. Most překonává stálou vodoteč. Jedná se o přesypanou
železobetonovou klenbu na plošně založených opěrách z prostého betonu, které jsou rozepřené
železobetonovým základem tvořícím spodní příčel mostu. Vzhledem k výšce přesypávky tl. cca 5,0
nebude rubová izolace obnovována, prosakování vody ze zemní pláně bude zabráněno nepropustnou
vrstvou z minerálního betonu, která bude součástí SO železničního spodku. Sanace betonu klenby
ani spodní stavby nebude navrhována. Prostorové uspořádání pod mostem zůstává stejné jako je
stávající stav – světlá výška nad vodotečí min. 6,30 m. Podél říms bude svah zpevněn dlažbou z
lomového kamene do betonu v šířce 2,0m. Stabilizace vykloněných křídel mostu bude řešena
dvojpramencovými zemními kotvami.
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vodoteč
Ledvický
potok

způsob křížení
Vodní tok je v km cca. 30,15 překračován mostním objektem, který není zahrnutý do rekonstrukce
v rámci stavby.

Radčický
potok

Vodní tok (km 33,330) je překračován mostním objektem, který není zahrnutý do rekonstrukce
v rámci stavby.

Stavební činností mohou být ovlivněny evidované vodní toky, na kterých není situován žádný
mostní objekt, ale nacházejí se např. v blízkosti ploch zařízení staveniště (ZS). Jedná se o:
vodoteč
Poloha v rámci zájmového území stavby
katastrální území
PBP Sviního potoka
Bezprostřední blízkost plochy ZS v km cca 22,4 – 22,8 (obvod žst. Oldřichov u
Oldřichov u Duchcova Duchcova), vodoteč prochází podél severní hranice areálu ZS.
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Lesy jako VKP budou dotčeny okrajově, jde o pozemky podél trati které byly historicky
rekultivovány na porosty, dnes již les připomínající. Přehled dotčených PUPFL pozemků je
uveden v záborovém elaborátu Geodetické dokumentace.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní
stanoviště na území EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou:
• Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr.
směrnice o ptácích).
• Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích).
V dotčeném území se nenachází lokality chráněné v rámci NATURY 2000. Nejbližší evropsky
významná lokalita „Háj u Oseka“ je od území stavby cca 1,2 km daleko. Nejbližší Ptačí oblast
(Východní Krušné hory) je potom vzdálena přes 6,5 km.
Podle stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje (3339/ZPZ/2017/N-2748 ze dne 28.8.2017)
nebude mít záměr samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích
oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Vlivy na zvláště chráněná území
Nejbližší zvláště chráněné území (Přírodní památka Háj u Oseka) je vzdáleno 1,2 od záměru.
Vlivy na ÚSES
Posuzovaný záměr nekříží prvky nadregionálního ÚSES.
Regionální ÚSES
V rámci regionální úrovně dojde ke křížení regionálního biokoridoru RBK 563, který je v bodě
střetu s železniční tratí nahrazen biocentrem (podle ÚTP ÚSES regionálním biocentrem, podle
územních plánů místních obcí biocentrem lokálním LBC 4). Toto křížení je realizováno
v rekultivované zelené ploše sevřené mezi z. Duchcov a z. Želénky zhruba mezi km 26,85 a km
28,4. V tomto prostoru nenajdeme žádný mostní objekt vhodný pro migraci, logičtější
propojení se nabízí v km 26,2 formálně mimo prvky ÚSES – jde o železniční mostní objekt
překonávající Loučenský (Klášterský) potok.
Lokální ÚSES
Z lokálních prvků jsou na Ledvickém potoce (cca. km 30,18) vymezena lokální biocentra,
křížení s tratí formou lokálního biokoridoru je realizováno cca. 1 km severněji (propojení LBK
9 a LBC 6). Zde v současnosti nalezneme SO 11-20-07 železniční most v ve. km 29,212, který
je do budoucna navržen k zrušení. Mostní otvor bude vyplněn zalitím popílkobetonem.
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Obr.č.35 Stávající železniční most v ve. km 29,212

Pro problematiku křížení lokálního nefunkčního koridoru v km 29,2 s železniční tratí bylo dne
27.4.2017 provedeno šetření s odborem životního prostředí MěÚ Teplice. Protokol z šetření je
doložen v příloze dokumentace. Dle úřadu je možné most zasypat, nicméně je nutno dále
prokonzultovat snížení sklonu náspu pro usnadnění migrace zvěře. Řešení této problematiky
bude detailně řešeno v projektu stavby.
V oblasti Jeníkova je trať křížena s interakčním prvkem IP 2 (SO 11-21-01 Propustek v ev. km
24,804 ). Původní propustek bude zbourán, nový rámový propustek má rozměry – šíře otvoru 2
m, výše otvoru 90 cm. Šíře přemostění železniční trati z pohledu živočicha je 10,8 metru.

Obr.č.36 IP2 v Jeníkově
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V oblasti Oldřichova je trať křížena lokálním biokoridorem LBK 3 (SO 10-20-04 Železniční
most v ev. km 23,963), jež je trasován podél vodoteče Bouřlivec. Světlostní rozměry mostu
zůstanou zachovány, tj. šíře otvoru 3,8 metru, výška otvoru 2,7 metru. Šíře přemostění
železniční trati z pohledu živočicha je 17,7 metru. Cílovým společenstvem břehových porostů
jsou podle územního plánu olšiny.

Obr.č.37 LBK 3 v Oldřichově

Začátek stavby u Oldřichova je součástí lokálního biocentra LBC 9, které je zde vymezeno
„přes“ drážní pozemky. Rozsah stavebních úprav se zde kryje s hranicemi drážních pozemků.

Obr.č.38 LBC 9 - Sviní (Košťanský) potok

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že v souvislosti se záměrem se nepředpokládá
významné ovlivnění biologické rozmanitosti.
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D.I.8.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

V rámci stavby dojde k rekonstrukci:
• kolejového roštu a odvodňovacích zařízení
• trakčního vedení
• nástupišť v zastávkách včetně jejich osvětlení
• přístřešků pro cestující v zastávce Chotějovice
• mostních objektů
Za novostavby lze považovat
• přístřešky pro cestující v zastávce Želénky. Zde dochází k demolici stávajících zděných
přístřešků, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu a jsou prostorově značně
naddimenzované. Tyto budou nahrazeny novou železobetonovou prefabrikovanou
konstrukcí. Jedná se běžné typové řešení používané např. i pro MHD
• zastřešení výstupu z podchodu a přístřešky pro cestující v zastávce Duchcov. Dnešní
ocelová konstrukce zastřešení nástupiště (vlaštovka) je ve špatném technickém stavu a s
ohledem na výhledovou frekvenci cestujících je značně naddimenzovaná. Proto bude
ocelová konstrukce zastřešení nástupiště i ocelová konstrukce zastřešení výstupů z
podchodu odstraněna a nahrazena novou konstrukcí. Nová konstrukce zastřešení bude
lehká s použitím tenkostěnných uzavřených ocelových profilů s krytinou z trapézového
plechu a opláštěná ze tří stran (zadní, boční) hustě perforovaným plechem. Nové
konstrukce bude umístěna na obou nástupištích a bude společnou plnit funkci zastřešení
výstupu z podchodu a přístřešku pro cestující Oproti původnímu zastřešení bude nová
konstrukce výrazně menší.
• nástupiště a zastřešení výstupů z podchodu v železniční stanici Oldřichov u Duchcova.
Stávající nástupiště a zastřešení nástupiště budou demontovány a nástup cestujících
bude přemístěn na bílinské zhlaví železniční stanice. Nespornou výhodou tohoto řešení
je přiblížení nástupního místa cestující veřejnosti. Nová vnější nástupiště budou
umístěna blíže obytné zástavbě a nový podchod pod tratí, mimo přístupů na nástupiště,
umožní bezpečný průchod pod tratí i obyvatelům Oldřichova. Zastřešení výstupů z
podchodu na nástupiště i směrem k obci bude řešeno železobetonovou, po stranách
otevřenou konstrukcí.
Nové konstrukce budou tvarově i barevně přizpůsobeny tak, by při zachování své funkce co
nejvíce korespondovaly se svým okolím (pohledové členění, ozelenění,…).
Vzhledem ke skutečnosti, že k plánovaným stavebním úpravám rozsahu dojde přímo na
stávající trati a v rámci zvýšení traťové rychlosti nebudou budovány žádné stavební objekty,
které by svým charakterem nebo měřítkem negativně působily v okolní krajině, nepředpokládá
se ovlivnění krajinného rázu.

D.I.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů

V lokalitě plánované stavby se nenacházejí nemovité kulturní památky. Posuzovaný záměr
nezasahuje do městských památkových zón.
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SUDOP Praha a.s., který zastupuje SŽDC s.o. požádal odbor územního plánování a stavebního
úřadu – památkovou péči Magistrátu města Teplice o stanovisko ke stavebnímu řízení a k
řízení o povolení odstranění stavby pro stavbu z hlediska státní památkové péče pro stavbu:
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina, umístění stavby v
katastrálním území Teplice - Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u
Duchcova, Hudcov, Lahošť , Duchcov, Zabrušany, Želénky.
V usnesení o postoupení pro nepříslušnost vydaném Magistrátem města Teplice dne 18.5.2018
(viz příloha dokumentace) je uvedeno následující:
V řešeném traťovém úseku se nachází pouze objekt železniční zastávky Duchcov (km 26,4) a
v této věci je správnímu orgánu státní památkové péče známo, na základě obdržené žádosti ze
dne 18. 5. 2016, č . j.: MK 34536/2016 OPP, kterou obdržel dne 25. 5. 2016, pod spis. zn.:
ÚP/062126/2016/Kru, od: Ministerstva kultury, odboru památkové péče, oddělení ochrany
kulturních památek, I Č O 00023671, Maltézské nám ě stí, č . p. 471/1, Praha 1 - Malá Strana,
118 00 Praha 011 (dále jen „ministerstvo kultury“), a na základě kopie vyrozumění o zahájení
řízení a výzvy k seznámení s podklady ze dne 12. 7. 2016, č . j.: MK 45728/2016 OPP,
MK-S 6462/2016 OPP, od ministerstva kultury, kterou obdržel elektronicky (emailem) dne 20.
4. 2018 od zástupce žadatele: SUDOP PRAHA a. s., I Č O 25793349, Olšanská č . p. 2643/1a,
130 80 Praha 3 - Žižkov, že ve věci návrhu na prohlášení za kulturní památku odbavovací
budovy železniční stanice Duchcov, Teplická č . p. 1277, Duchcov, okres Teplice, na pozemku
parc. č. 3238 v katastrálním území Duchcov, včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v
odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na pozemku par. č. 3283/1 v katastrálním
území Duchcov je ministerstvem kultury zahájeno řízení dle § 3 odst. 2 zákona o státní
památkové péči.
Pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury o prohlášení za kulturní památku však odboru
územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, dosud
nebylo doručeno, má tedy za to, že odbavovací budova železniční stanice Duchcov, Teplická č.
p. 1277, Duchcov, okres Teplice, na pozemku parc. č. 3238 v katastrálním území Duchcov,
včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu
na pozemku par. č. 3283/1 v katastrálním území Duchcov, dosud není prohlášena za kulturní
památku.
Zákon o státní památkové péči neumožňuje správnímu orgánu vydání závazného
stanoviska k pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou a zároveň se nenachází
na území plošně chráněném dle zákona o státní památkové péči. Z tohoto důvodu tedy
podání žadatele ze dne 20. 4. 2018 pod spis. zn.: ÚP/045214/2018/Kru správní orgán
podání postoupil: Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, oddělení ochrany kulturních
památek.
V rámci záměru je navrženo v zastávce Duchcov:
SO 11-40-01 Zast.Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy
Stavební objekt SO 11-40-01 řeší přístup do výpravní budovy pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace pomocí rampy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup do
výpravní budovy se skládá z těchto částí:
• Realizace rampy včetně zábradlí a madel,
• vybavení stávajícího dveřní vstupního křídla do vnitřních prostor výpravní budovy
vodorovným madlem,
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Nová rampa bude dispozičně umístěna u hlavního vstupu do výpravní budovy v místě
stávajícího již nefunkčního „květináče“ a se zásahem do přilehlé části vstupního venkovního
schodiště.
Z důvodu nových návrhových konstrukcí bude v celém rozsahu vybourána konstrukce
„květináče“ a jeho základů.
Bezbariérová rampa zabezpečující vstup do výpravní budovy je navržena a bude realizována
(detaily) dle metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Dispozičně je rampa navržena jako dvouramenná s rovnou mezipodestou s nástupní částí ze
zpevněného terénu a s výstupem na úrovni stávají vstupní podesty výpravní budovy. Celkový
výškový rozdíl činí 765 (mm). Pochozí plocha, stěrka se vsypem se součinitelem smykového
tření min. 0,562.
SO 11-41-01 Zast.Duchcov, zastřešení nástupišť
Stávající nevyhovující a předimenzované zastřešení nástupišť bude zdemolováno včetně
konstrukce zakrytí výstupů z podchodů. Výstupy z podchodů budou zredukovány ze 2 na
každém nástupišti na 1 pro každé nástupiště (stavebně řeší SO 11-20-04).
V rámci tohoto objektu je řešeno nové zastřešení dvou rekonstruovaných nástupišť.
Zastřešení výstupů z podchodů bude rámové konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů
s krytinou z trapézového plechu opláštěné ze tří stran hustě perforovaným (děrovaným)
plechem (v PD je navržen s otvory průměru 8 mm). Plech bude pozinkovaný lakovaný,
připevnění a přesahy ve spojích dle výrobce. Ocelová konstrukce zastřešení bude uložena
na stávající a nové betonové zídky podchodu a na betonové pasy a patky. Zastřešení výstupů
z podchodů budou zároveň plnit funkci nástupištních přístřešků. Dodavatel zpracuje dílenskou
dokumentaci, která bude odsouhlasena investorem.
Konstrukce přístřešků bude dimenzována minimálně na použití v II. sněhové oblasti dle přílohy
ČSN EN 1991-1-3 Z2006 a III. větrové oblasti dle přílohy ČSN EN 1991-1-4 Z2008
Zastřešení je tvořeno trapézovým plechem, pozinkovaným, poplastovaným.
Odvedení dešťových vod bude zajištěno přesahem střechy a odkapáváním dešťové vody na
terén. Pro odvod vody z nástupiště jsou v zadním základu osazeny trubky DN 150 mm tak, aby
umožňovaly odtok dešťových vod z nástupiště. Podél základů na vnější straně bude okapový
chodník z betonové dlažby 500/500/50 mm do pískového podsypu tl. 60 mm.
Ocelové sloupky budou osazeny na betonové zídky podchodu a železobetonové základové pasy
a patky z betonu C 30/37 XC3. Před provedením základu bude rostlý terén resp. navážka
v základové spáře konstrukčně přehutněn(a). Betonový pas a patky budou betonovány do
výkopu na určenou základovou spáru a boky budou šalovány.
Pokud by v základové spáře byla odhalena nebezpečně namrzavá zemina, bude tato vyměněna
nenamrzavým hutněným materiálem, s odpovídající mírou hutnění pro uvažovaný
štěrkopískový zásyp tl. min. 200 mm s hodnotou indexu relativní ulehlosti Ip=0,85, dle platné
normy ČSN 721006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin.
Návrh založení pak bude během provádění po odhalení základové spáry, korigován dle
skutečnosti, za účasti přizvaného geologa.
Povrch a boky základů budou chráněny voděodpudivými nátěry 2xNp + 2xNa.
Součástí přístřešku jsou následující konstrukce a prvky:
- svítidla
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- lavice s dělenými sedáky s područkami a opěrkou zad.
- uzamykatelný rám pro umístění jízdních informací.
Veškeré nosné ocelové konstrukce budou opatřeny práškovou barvou v barvě tmavě modrá.
Krycí a hustě perforovaný plech bude v barvě šedá. Barevnost bude vybrána ze vzorníku a
odsouhlasena uživatelem.
V navazujícíh stupních projektové dokumentace bude postupováno v souladu se stanoviskem
Ministerstva kultury.
Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb.
Návrh opatření:
• v průběhu veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného
archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu
před zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení
archeologického výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí
organizací v dostatečném předstihu, nejméně 21 dní před započetím prací. Úhrada
záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zákona
č.20/1987 Sb.

D.II.

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví
a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a
nestandardních stavech a předpokládaných významných
vlivů z nich plynoucích

Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu. V
etapě výstavby havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů v blízkosti
vodních toků. Veškeré dopady na okolí se projeví především v kontaminaci vod a půd.
Pro provoz navržené železniční trati se neplánuje skladování ani používání nebezpečných
chemických látek ani používání nebezpečných chemických přípravků. Rovněž nejsou známy
v okolí navržené trasy objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto nebezpečné chemické látky
nebo nebezpečné chemické přípravky používají respektive skladují.
Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 9
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Z výše uvedeného důvodu nedochází k ovlivnění řešení zásad prevence závažných havárií
podle přílohy č. 9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Investor stavby a dodavatel stavby před zahájením stavby zpracuje Havarijní plán splňující
náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. a zabezpečí jeho aktualizaci po dobu trvání stavby.
Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby a provozu konkrétního zařízení stavby
následující administrativní opatření:
– Ustanovení zodpovědného zaměstnance stavby, zodpovědného zaměstnance zařízení
staveniště.
– Ověření telefonního spojení na místa ohlášení havárie a/nebo havarijního úniku.
V případě změn telefonního spojení uvedeného ve schváleném „Havarijním plánu“ pak
aktualizaci telefonního seznamu.
– Prokazatelné seznámení s „Havarijním plánem“ účastníky stavby včetně uvedení míst,
ze kterých bude po dobu stavby možno provést hlášení o vzniku havárie a/nebo
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–

havarijního úniku závadné látky. Na těchto místech zabezpečí dodavatel stavby
umístění aktualizovaného telefonního seznamu pro hlášení o vzniku havárie a/nebo
havarijního úniku závadné látky a obsah tohoto hlášení.
Předložení Havarijního plánu dotčenému správci toku k odbornému stanovisku a ke
schválení dotčenému vodoprávnímu úřadu.

Po ukončení provozu konkrétního zařízení staveniště respektive stavby dodavatel oznámí tuto
skutečnost subjektům, kterým předložil kopii schváleného „Havarijního plánu“.
Následná opatření
Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázování a odstranění závadných látek
ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), utěsnění a zaslepení
kanalizačních výpustí, zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních záchytných systémů,
odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých zneškodňováním
havárie a vyčistění kanalizací, zachycení plovoucích, především ropných látek pomocí norných
stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod, sanační čerpání a jiné metody u vod
podzemních.
Dále se havárie zneškodňuje použitím pevných sorbentů při zneškodňování havárie na
nezpevněných plochách a pozemních komunikacích odvodněných kanalizací nebo
odvodněných na nezpevněný terén.
Tyto a obdobné postupy se použijí pouze podle pokynů vodoprávního úřadu, udělených jím
v rámci řízení prací při zneškodňování havárie.
Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky zneškodňovacích prací se
pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým monitoringem jakosti povrchových a
podzemních vod nebo horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu prací.
Odstraňováním následků havárie se rozumí:
– odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi
kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů a
zařízení,
– odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách a zařízeních.

D.III.

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

Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o
aktivitu v souladu s ÚPD.
Na základě zpracované hlukové studie je možné využití hygienického limitu pro „starou
hlukovou zátěž“. Z výsledků výpočtu hluku vyplývá možnost použití tohoto hygienického
limitu a jeho splnění i bez protihlukových opatření. Proto pro tuto stavbu nejsou žádná
protihluková opatření navrhována.
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Ve fázi výstavby bude použita recyklační linka, která je stacionární zdrojem znečištění ovzduší.
Na základě zpracované rozptylové studie je možné konstatovat, že využití ploch zařízení
staveniště k recyklaci štěrkového lože může krátkodobě zvýšit hodnoty maximálních
koncentrací PM10. Minimální měrou přispěje i ke zvýšení již překročené hodnoty ročního
limitu B(a)P. Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních
limitů sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace
v dané lokalitě. V rámci rozptylové studie jsou navržena opatření ke snížení hodnot
maximálních denních koncentrací tuhých znečišťujících látek jako PM10 . Závěrem rozptylové
studie je konstatováno, že z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší je umístění a
provoz recyklačních linek přijatelné a lze je v daném místě realizovat.
Za předpokladu dodržování opatření při výstavbě záměru, která jsou uvedená v rozptylové
studii, jsou změny imisní zátěže v období výstavby akceptovatelné a výstavba i vzhledem k
omezené době nebude představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro exponované
obyvatele.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ lze očekávat, že
v hodnocených částech obcí Oldřichov, Jeníkov, Želénky a Světec dojde proti roku 2000 k
mírnému snížení rizika hluku, a tedy i k možnému snížení počtu obyvatel s pocity obtěžovaní
hlukem i obyvatel rušených hlukem ve spánku. Z hlediska zdravotních rizik není rozdíl
v akustickém vlivu v hodnocených letech významný.
Vlivem realizace záměru dojde k nevýznamnému ovlivnění lesního půdního fondu v zájmovém
území. Vlivem realizace záměru dojde k nevýznamnému ovlivnění zemědělského půdního
fondu. Z hlediska kvality zabírané zemědělské půdy lze konstatovat, že převažuje trvalý zábor
půdy v IV. třídě ochrany.
Dle vyhodnocení z hlediska Směrnice o vodách (200/60/ES), článek 4, odst. 7, nedojde u
dotčených útvarů povrchových vod Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840),
Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830) a Bílina od toku Loupnice po tok
Bouřlivec (OHL_0820) ke zhoršení stavu, a to ani z pohledu jednotlivých hodnocených složek
a ukazatelů. Nelze také předpokládat negativní změny stavu v navazujících vodních útvarech
níže po toku. Realizací posuzovaného záměru rovněž nebude v budoucnosti znemožněno
dosažení dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu dotčených útvarů
povrchových vod.
Záměrem nebude také znemožněno dosažení dobrého kvantitativního a chemického stavu
útvarů podzemních vod Mostecká pánev – severní část (ID 21310) a Teplický ryolit
(ID 61330).
Vzhledem k tomu, že navrhovaný záměr nezahrnuje novou úpravu fyzikálních poměrů v
útvaru povrchové vody nebo změnu hladin útvaru podzemní vody vedoucí k nesplnění
environmentálních cílů či zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních vod a zároveň se
nejedná ani o případ zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav útvaru povrchové vody
důsledkem nových trvale udržitelných rozvojových činností člověka, není uplatňování výjimek
dle Rámcové směrnice o vodní politice čl. 4. odst. 7 relevantní.
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Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu železniční trati žádný závažný střet.
V oblasti stavby je uváděn výskyt jediného chráněného druhu rostliny (Pulsatilla pratensis).
Tento chráněný druh nekoliduje s vlastní výstavbou železničního koridoru, nicméně se nachází
v relativní blízkosti staveniště/přístupových tras a proto by v Plánu organizace výstavby mělo
být přihlédnuto k jeho lokalitě. Z hlediska flory proto není nutné žádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin.
V průběhu stavebních prací dojde k zásahu do biotopů obecně i zvláště chráněných druhů
živočichů a k fyzické likvidaci řádově jedinců. Tyto negativní přímé vlivy, stejně jako vlivy
nepřímé (např. rušivé vlivy v podobě přítomnosti osob, zvýšená hluková a rozptylová zátěž aj.)
lze, i s přihlédnutím k charakteru záměru a převažujícímu charakteru zájmového území
(obhospodařovaná zemědělská krajina), považovat za přijatelné.
Ve fázi výstavby lze za předpokladu dodržování platné legislativy pro jednotlivé složkové
zákony (např. v případě nakládání s odpady, vodního hospodářství, kácení dřevin rostoucích
mimo les apod.) a příslušných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy prakticky vyloučit
negativní vliv předmětného záměru na faunu. Každá stavba dopravní infrastruktury s sebou
přináší jak rušivé vlivy nepřímé (akustické a exhalační vlivy vznikající činností
a pohybem mechanizace, zvýšený pohyb lidí apod.), které však budou mít dočasný
a krátkodobý dopad.
Ve fázi realizace (provozu) záměru nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti
stávajícímu stavu, byť lze přímé vlivy kvantifikovat poměrně těžko.
Pro problematiku křížení lokálního nefunkčního koridoru v km 29,2 s železniční tratí bylo dne
27.4.2017 provedeno šetření s odborem životního prostředí MěÚ Teplice. Protokol z šetření je
doložen v příloze dokumentace. Dle úřadu je možné most zasypat, nicméně je nutno dále
prokonzultovat snížení sklonu náspu pro usnadnění migrace zvěře. Řešení této problematiky
bude detailně řešeno v projektu stavby.
Budova železniční stanice Duchcov, Teplická č . p. 1277, Duchcov, okres Teplice, na pozemku
parc. č. 3238 v katastrálním území Duchcov, včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v
odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na pozemku par. č. 3283/1 v katastrálním
území Duchcov je navržena na prohlášení za kulturní památku. V rámci záměru jsou navrženy
v zastávce Duchcov SO 11-40-01 Zast. Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy a SO 1141-01 Zast.Duchcov, zastřešení nástupišť. Dle vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru
územního plánování a stavebního řádu – památkové péče dosud neproběhlo prohlášení za
kulturní památku. Zákon o státní památkové péči neumožňuje správnímu orgánu vydání
závazného stanoviska k pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou a zároveň
se nenachází na území plošně chráněném dle zákona o státní památkové péči. Z tohoto
důvodu tedy podání žadatele (SUDOP Praha a.s.) ze dne 20. 4. 2018 pod spis. zn.:
ÚP/045214/2018/Kru správní orgán podání postoupil: Ministerstvu kultury, odboru památkové
péče, oddělení ochrany kulturních památek. V navazujícíh stupních projektové dokumentace
bude postupováno v souladu se stanoviskem Ministerstva kultury.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované v
příslušných pasážích dokumentace, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za minimální, z
hlediska významnosti vlivů slabě významný.
Jedná se o záměr zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina ve
vnitrozemí České republiky, přímé negativní vlivy přesahující stávající hranice tak nejsou
předpokládány.
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D.IV.

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a
popis kompenzací, pokud jsou to vzhledem k záměru
možné, popřípadě opatření k monitorování možných
negativních vlivů na životní prostředí, které se vztahují
k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření
týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle
kapitoly II a reakcí na ně

Opatření pro fázi přípravy
• prověřit snížení sklonu náspu pro usnadnění migrace nefunkčního biokoridoru v km
29,2
• v navazujícíh stupních projektové dokumentace bude technické řešení v zastávce
Duchcov provedeno v souladu se stanoviskem Ministerstva kultury
Opatření pro fázi výstavby
• v případě sucha je doporučeno skrápění plochy ZS v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a ZS
v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1
• skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací
• skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na ploše ZS
• pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu na recyklační
linky.
• zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci
• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
• v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních
mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice
• pro přepravu vytěženého štěrkového lože (navážení vytěženého štěrku na rec.
základu bude prováděno výhradně po železnici)
• na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř
libovolné barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund)
při startování studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející
osoby nebo náklad.
• na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů
vždy, když nejsou aktivně využívány.
• bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek
• používány budou stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV
podle Směrnice 2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší
než stanoví norma STAGE IIIB
• doporučeno je ohrazení recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových
dopravníků recyklační linky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zásahy do porostů dřevin rostoucích mimo les i kácení lesních porostů realizovat
mimo hnízdní období, tedy přibližně od srpna do konce března (ve smyslu obecné
ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.),
kácení dřevin realizovat pouze v nezbytné míře (dřeviny v rozsahu záboru stavby),
stavebními pracemi potenciálně ohrožené dřeviny chránit dle ČSN 83 9061 ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
zachovat staré stromy v břehových porostech – jedná se o významné hnízdní
biotopy dutinových ptáků a mnoha druhů bezobratlých,
opatření proti šíření či zavlékání invazních druhů rostlin
všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21
hodin.
při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u ohrožené
obytné zástavby a konkretizována protihluková opatření.
zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností
stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou
s pohltivým povrchem (útlum cca 4 - 8 dB).
kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival.
hladiny)
zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů
po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny).
staveništní dopravu organizovat dle možností mimo obydlené zóny
včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit
odpovídající úpravu režimu dne.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a
výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení
významných vlivů záměru na životní prostředí

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
• literární údaje
• terénní průzkumy
• osobní jednání
Hluková studie
Pro výpočty hluku z dopravy byla použita metodika RLS90. Výpočet byl proveden
výpočtovým programem SoundPLAN, v. 6.4.
Rozptylová studie
Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky MŽP „SYMOS ´97“, která je určená jako
závazná referenční metoda sledování kvality ovzduší určená pro výpočet rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší (dle vyhlášky č. 330/2012 Sb., příloha č. 6 část B).
Aktualizace metodiky SYMOS byla zveřejněna ve Věstníku MŽP ze srpna 2013 jako
Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, příloha č.1 Metodická příručka modelu
SYMOS´97- aktualizace 2013.
Pro výpočet emisí benzenu a benzo(a)pyrenu z provozu nakladačů byl použit PC program
MEFA v.13 (verze 13 – ATEM).
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D.VI.

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

Hluk
Autor programu udává chybu v jednotlivých algoritmech ± 0,2 dB. Na základě provedeného
ověření programu SOUNDPLAN pro používání v ČR byla zjištěna přesnost výpočtů s tolerancí
±2dB.
Ověření bylo provedeno Národní referenční laboratoří pro hluk v komunálním prostředí v
červenci 1997.
Rozptylová studie
− klimatické a meteorologické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty
jednotlivých veličin za delší časové období, skutečný průběh rozptylových
charakteristik (např. výskyt bezvětří apod.) se v jednotlivých konkrétních letech může
od těchto údajů lišit
vyhodnocení
imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky
−
SYMOS 97, která je doporučená MŽP pro zpracování rozptylových studií. Přestože
metodika byla sestavena se snahou o maximální věrohodnost všech v ní použitých
postupů, jejím základem je matematický model, který již svou podstatou znamená
zjednodušení a nemůže popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl látek
− metodika nepočítá s pozaďovým znečištěním, které musí být stanoveno samostatně,
výsledky podle metodiky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu
− metodika nezahrnuje resuspendované částice.
Údaje, které jsou zatíženy určitou mírou nejistot, jsou také údaje sloužící k odhadu emisních
faktorů pro motorová vozidla spočívající v odhadu skutečné rychlosti vozidel a v odhadu jejich
odpovídající emisní úrovně. Zpracovatel této rozptylové studie si výše uvedených nejistot
vyplývajících z použité metodiky je vědom a při zpracování RS byl veden snahou omezit vliv
těchto nejistot na co nejmenší míru.
Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je
jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatelka vědoma.
Nejistoty výstupů rozptylové studie:
Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejenom nejistotou vkládaných dat do rozptylového
modelu, ale i meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území. V rozptylové
studii byly uvažovány bodové a plošné zdroje tedy tzv. sekundární prašnost. Nejistotou při
odhadu expozice je také omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými
rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných
proudů, které modely nezohledňují.
Nejistoty imisního pozadí - údaje o imisním pozadí, získané z pětiletých průměrů z let 2010 až
2014 jsou nezbytně zatíženy nejistotami při jejich stanovení. Stejně tak odhad pozadí pro rok
2020 je zatížen značnou nejistotou.
Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně
současného vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví.
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Nejistotu přináší i použití toxikologických dat ze zahraničních epidemiologických a klinických
studií (EU, USA) včetně vztahů mezi koncentrací škodlivin a nepříznivými účinky platnými
pro jiné prostředí, kdy tyto vztahy přenášíme do našeho prostředí s jinými zvyklostmi. Další
nejistotu přináší extrapolace toxikologických dat ze zvířete na člověka.
Nejistotou je zatížena i inhalační jednotka karcinogenního rizika pro benzen, která je odvozena
ze studií na profesionálně exponované populaci a lze usuzovat, že riziko působení benzenu ve
venkovním prostředí je vědomě nadhodnoceno.
Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že v
průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve
venkovním a vnitřním prostředí apod. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se
vyznačuje značnou variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly
použity zobecňující hodnoty.
Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je neznalost údajů o exponované populaci.
Významnou nejistotu představuje i současná úroveň poznání účinků hodnocených vlivů na
zdraví. Podle posledních zpráv WHO (25. března 2014, Ženeva) jsou rizika škodlivin v ovzduší
větší, než se dříve předpokládalo a to zvláště pro srdeční onemocnění. Zdá se, že některá rizika
mají větší dopad na celkové zdraví, než se dosud předpokládalo. Je kladen velký důraz na
čistotu ovzduší ve vnitřním prostředí.
Přestože výzkumu nepříznivých zdravotních účinků znečištění ovzduší byla a stále je věnována
velká pozornost, získané poznatky jsou stále poměrně omezené.
V hodnocení byl použit princip předběžné opatrnosti, který je velmi konzervativní a u látek
s prahovým mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému
nadhodnocení skutečného rizika.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
K těmto nejistotám se řadí i nejistoty demografických údajů. Odhady počtu obyvatel pro části
obcí z mapových podkladů a statistických údajů jsou zatíženy značnou nejistotou. Procentuální
vyjádření vlastně lépe vystihuje rozsah účinků než přesný počet osob, který se v čase nutně
mění.
Použití nejvyšší vypočtené hladiny hluku pro patro ve výpočtovém bodě bylo provedeno
z konzervativních důvodů a s vědomím nadhodnocení rizika. Z hlediska zvýšené citlivosti
některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku bylo např.
prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení
spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a
negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování
hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí,
kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly.
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Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře,
epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.

E.

výstupů

a

vztahů

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předložený záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí řešen
jednovariantně.
Oznamovatel záměru předkládá do procesu posuzování vlivů na životní prostředí jednu
variantu, kterou označuje za jediné možné řešení pro zajištění předloženého záměru.

F.

ZÁVĚR

V rámci předkládané dokumentace byl posuzovaný záměr posouzen ze všech podstatných
hledisek. V příslušných kapitolách jsou navržena opatření pro eliminaci respektive snížení
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Z celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že předmětný záměr je
přijatelný za podmínky realizace opatření uvedených jako opatření k prevenci, vyloučení a
snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Předmětem předkládané dokumentace je:
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina
Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (podléhá
posuzování vždy), kde je uvedeno pod bodem č.44:
44. Celostátní železniční dráhy.
Příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního
prostředí.
Na základě hlukové studie a porovnání výpočtu výhledových ekvivalentních hladin akustického
tlaku s hodnotami v roce 2000 pro možnost využití hygienického limitu pro „starou hlukovou
zátěž“. Z výsledků vyplývá možnost použití tohoto hygienického limitu a jeho splnění i bez
protihlukových opatření. Proto pro tuto stavbu nejsou žádná protihluková opatření navrhována.
Zdrojem znečištění ovzduší bude plocha staveniště ZS (v k.ú. Bílina p.č. 2251/1), která bude
využita k recyklaci štěrkového lože (po dobu cca 29 dní v roce a 2020) a plocha staveniště ZS
(v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1), která bude využita k recyklaci štěrkového lože (po
dobu cca 60 dní v roce a 2020). V rámci zdroje je uvažována i související manipulace se
štěrkovým ložem na těchto plochách.
Vlastní umístění recyklační základny je:
1. V blízkosti žst. Bílina na pozemku ČD mezi průmyslovým areálem MATTRANS s.r.o.
a obytnou zástavnou v ul. Důlní. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 100m
od recyklační základny.
2. V blízkosti žst. Oldřichov na pozemku ČD mezi žst. a zemědělsky obhospodařovanými
pozemky. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 500m od recyklační
základny.
Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že s výjimkou maximálních denních
koncentrací PM10, a ročních B(a)P, nebude mít plánovaná recyklace za následek ovlivnění
imisní situace lokality. Velikost imisního příspěvku B(a)P není zásadní, činí max. 0,08%
platného imisního limitu v obou lokalitách..
Příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 může v jednotlivých výpočtových bodech
za velmi nepříznivých rozptylových podmínek činit až 140% platného imisního limitu v Bílině
a 60% v Oldřichově.
Tyto maximální hodnoty PM10 lze významně eliminovat opatřeními pro snížení prašnosti.
V souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna Severozápad, který nabyl
účinnosti dne 11.5.2016, doporučujeme během provádění recyklace preventivní opatření
výrazně snižujících prašnost.
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Tato opatření navrhujeme v rozsahu uvedených opatření AB4 (Výstavba a rekonstrukce
železničních tratí BB2 (Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků – pořízení
techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z
manipulace se sypkými materiály) a BD3 (Omezování prašnosti ze stavební činnosti).
Použitím těchto opatření dojde ke výraznému snížení hodnot maximálních denních koncentrací
tuhých znečišťujících látek jako PM10 .
Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných
znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané lokalitě. Pouze
minimální měrou přispěje ke zvýšení již překročené hodnoty ročního limitu B(a)P.
Využití plochy zařízení staveniště k recyklaci štěrkového lože však krátkodobě zvýší hodnoty
maximálních koncentrací PM10.
Při použití výše uvedených opatření během realizace stavby dojde k výraznému snížení hodnot
maximálních denních koncentrací tuhých znečišťujících, které by měly za následek navýšení již
překročeného imisního limitu denních koncentrací MP10.
Z vyhodnocení záměru z hlediska globálních změn klimatu vyplývá, že záměru nehrozí
z důvodu klimatických změn žádná významná rizika a posuzovaný záměr je možné považovat
za záměr adaptovaný na změnu klimatu.
Součástí dokumentace je hodnocení zdravotních rizik, kde je konstatováno: Za předpokladu
dodržování opatření při výstavbě záměru, která jsou uvedená v rozptylové studii, jsou změny
imisní zátěže v období výstavby akceptovatelné a výstavba i vzhledem k omezené době nebude
představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatele.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ lze očekávat, že
v hodnocených částech obcí Oldřichov, Jeníkov, Želénky a Světec dojde proti roku 2000 k
mírnému snížení rizika hluku, a tedy i k možnému snížení počtu obyvatel s pocity obtěžovaní
hlukem i obyvatel rušených hlukem ve spánku.
Z hlediska zdravotních rizik není rozdíl v akustickém vlivu v hodnocených letech významný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
Posuzovaný záměr již ve stávajícím stavu prochází chráněným ložiskovým územím,
poddolovanými územími, dobývacím prostorem a výhradním ložiskem. Vzhledem k tomu, že
se jedná o stávající železniční trať k ovlivnění horninového prostředí nedojde.
V zájmovém území se nenachází kontaminovaná místa dle systému evidence kontaminovaných
míst.
Stavba vyvolá trvalý zábor ZPF o výměře 1 017 m2.
Celkový dočasný zábor do 1 roku PUFL vyvolaný stavbou činí 7 728 m2. Stavbou bude dále
dotčeno ochranné pásmo lesa (50 m).
Celkově se předpokládá kácení 21 748 ks stromů o průměru kmene 10-30 cm a 100 ks stromů o
průměru kmene 30-50 cm a 6 ks stromů o průměru kmene nad 50 cm a 183 453 m2 keřů.
Případné náhradní výsadby za zeleň odstraněnou z důvodu stavby budou řešeny v rámci
procesu o povolení ke kácení zeleně (§ 9 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Byl vyloučen vliv na EVL a ptačí oblasti. Posuzovaný záměr nezasahuje do zvláště chráněných
území.
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Celkově bylo v rámci botanického průzkumu nalezeno 113 druhů rostlin. Průzkum zahrnul celé
vegetační období. Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu železniční trati žádný
závažný střet. V oblasti stavby je uváděn výskyt jediného chráněného druhu rostliny (Pulsatilla
pratensis). Tento chráněný druh nekoliduje s vlastní výstavbou železničního koridoru, nicméně
se nachází v relativní blízkosti staveniště/přístupových tras a proto by v Plánu organizace
výstavby mělo být přihlédnuto k jeho lokalitě. Z hlediska flory proto není nutné žádat o udělení
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin.
Zoologickým průzkumem v uvedeném období aktuální sezony bylo zjištěno celkem 96 druhů
obratlovců, z toho 48 druhů ptáků, 14 druhů savců, dva druhy plazů, dále pak 49 taxonů
bezobratlých, zastižen nebyl žádný druh batrachofauny.
V průběhu stavebních prací dojde k zásahu do biotopů obecně i zvláště chráněných druhů
živočichů a k fyzické likvidaci řádově jedinců. Tyto negativní přímé vlivy, stejně jako vlivy
nepřímé (např. rušivé vlivy v podobě přítomnosti osob, zvýšená hluková a rozptylová zátěž aj.)
lze, i s přihlédnutím k charakteru záměru a převažujícímu charakteru zájmového území
(obhospodařovaná zemědělská krajina), považovat za přijatelné.
Ve fázi výstavby lze za předpokladu dodržování platné legislativy pro jednotlivé složkové
zákony (např. v případě nakládání s odpady, vodního hospodářství, kácení dřevin rostoucích
mimo les apod.) a příslušných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy prakticky vyloučit
negativní vliv předmětného záměru na faunu. Každá stavba dopravní infrastruktury s sebou
přináší jak rušivé vlivy nepřímé (akustické a exhalační vlivy vznikající činností
a pohybem mechanizace, zvýšený pohyb lidí apod.), které však budou mít dočasný
a krátkodobý dopad.
Ve fázi realizace (provozu) záměru nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti
stávajícímu stavu, byť lze přímé vlivy kvantifikovat poměrně těžko.
Celkově lze tedy konstatovat, že ze zoologického hlediska nelze mít zásadní námitky proti
realizaci předpokládaného záměru.
Stavba nezasahuje do VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb.
Stavba zasahuje do VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb.
•

Bouřlivec

•

PBP Bouřlivce

•

Loučenský potok

•

Ledvický potok

•

Radčický potok

V rámci regionální úrovně dojde ke křížení regionálního biokoridoru RBK 563, který je v bodě
střetu s železniční tratí nahrazen biocentrem (podle ÚTP ÚSES regionálním biocentrem, podle
územních plánů místních obcí biocentrem lokálním LBC 4).
Z lokálních prvků jsou na Ledvickém potoce (cca. km 30,18) vymezena lokální biocentra,
křížení s tratí formou lokálního biokoridoru je realizováno cca. 1 km severněji (propojení LBK
9 a LBC 6). Pro problematiku křížení lokálního nefunkčního koridoru v km 29,2 s železniční
tratí bylo dne 27.4.2017 provedeno šetření s odborem životního prostředí MěÚ Teplice.
Protokol z šetření je doložen v příloze této dokumentace. Dle úřadu je možné most zasypat,
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nicméně je nutno dále prokonzultovat snížení sklonu náspu pro usnadnění migrace zvěře.
Řešení této problematiky bude detailně řešeno v projektu stavby.
V oblasti Jeníkova trať kříží interakční prvek IP 2 (SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804 ).
V oblasti Oldřichova trať kříží lokální biokoridor LBK 3 (SO 10-20-04 Železniční most v ev.
km 23,963), jež je trasován podél vodoteče Bouřlivec. Začátek stavby u Oldřichova je součástí
lokálního biocentra LBC 9, které je zde vymezeno „přes“ drážní pozemky.
Vzhledem ke skutečnosti, že k plánovaným stavebním úpravám rozsahu dojde přímo na
stávající trati a v rámci zvýšení traťové rychlosti nebudou budovány žádné stavební objekty,
které by svým charakterem nebo měřítkem negativně působily v okolní krajině, nepředpokládá
se ovlivnění krajinného rázu.
Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb.
Budova železniční stanice Duchcov, Teplická č . p. 1277, Duchcov, okres Teplice, na pozemku
parc. č. 3238 v katastrálním území Duchcov, včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v
odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na pozemku par. č. 3283/1 v katastrálním
území Duchcov je navržena na prohlášení za kulturní památku. V rámci záměru jsou navrženy
v zastávce Duchcov SO 11-40-01 Zast. Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy a SO 1141-01 Zast.Duchcov, zastřešení nástupišť. Dle vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru
územního plánování a stavebního řádu – památkové péče dosud neproběhlo prohlášení za
kulturní památku. Zákon o státní památkové péči neumožňuje správnímu orgánu vydání
závazného stanoviska k pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou a zároveň
se nenachází na území plošně chráněném dle zákona o státní památkové péči. Z tohoto
důvodu tedy podání žadatele ze dne 20. 4. 2018 pod spis. zn.: ÚP/045214/2018/Kru
správní orgán podání postoupil: Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, oddělení
ochrany
kulturních
památek. V navazujícíh stupních projektové dokumentace bude
postupováno v souladu se stanoviskem Ministerstva kultury.
Část stavebních objektů a ploch zařízení staveniště se nachází ve stanoveném záplavovém
území dotčených toků. Z uvedené skutečnosti vyplývá ohrožení stavby povodňovou situací
v době stavebních prací, bude tedy vypracován povodňový plán pro období výstavby, který
bude splňovat náležitosti zákona č. 254/2001 Sb. a TNV 75 29 31 Povodňové plány (2006).
Stávající system odvodnění trati bude zachován, bude provedena rekonstrukce. Stavba se
nenachází v ochranném pásmu povrchového vodního zdroje. Celá stavba prochází stanovenými
ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů. V úseku žst. Oldřichov u Duchcova (km trati
21,823 – 23,8) prochází OPPLZ II. stupně ( II.A - zóna nejvyšší ochrany proti kontaminaci
ropou a ropnými produkty v širším prozatímním ochranném pásmu ) Teplice v Čechách.
V mezistaničním úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (km staničení 23,8 – 33,1) prochází
stavba OPPLZ II. stupně (II.C – širší prozatímní ochranné pásmo – subpásmo 1) Teplice
v Čechách.
Úsek stavby (km staničení 33,1 – 33,4) žst. Bílina se nachází v OPPLZ Bílina II. stupně. Jedná
se o ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje – pramen BJ 6 nacházejícího se pozemkové
parcele č. 1959/2 k.ú. Bílina. Přírodním léčivým zdrojem je přírodní středně mineralizovaná
kyselka hydrogenuhličitanosodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů, studená,
hypotonická.
Vzhledem k charakteru a umístění stavby, organizaci výstavby, stavebním činnostem a při
bezpodmínečném dodržení všech uvedených opatření během výstavby lze uvést, že nebude
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tímto záměrem dále zhoršován ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod OHL ID
8020 a 8030. Uvedená stavba ani při provozu nebude překážkou snaze o zlepšení ekologického
a chemického stavu tohoto útvaru.
Během výstavby může docházet k lokálnímu, dočasnému ovlivnění kvality útvarů podzemních
vod, který se po ukončení stavebních prací odezní. Lze předpokládat, že nebude dále zhoršovat
chemický stav dotčených útvarů podzemních vod. Nepředpokládá se jak při realizaci, tak při
provozu negativní ovlivnění kvantitativního stavu dotčených podzemních útvarů.
Na základě údajů uvedených v předchozích kapitolách dokumentace lze navržený záměr
označit pro dané území za akceptovatelný.
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H.
H.1

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

Vyjádření Městského úřadu Bílina ze dne 6.9.2017
Vyjádření Magistrátu města Teplice ze dne 6.9.2017
H.2

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny:

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., KÚ Ústeckého kraje ze dne
28.8.2017
Protokol z šetření 27.4.2017 s odborem životního prostředí MěÚ Teplice
Usnesení o postoupení pro nepříslušnost vydaném Magistrátem města Teplice dne 18.5.2018
Návrh na prohlášení odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, okr. Teplice za kulturní
památku – vyrozumění o zahájení řízení a výzva k seznámení s podklady, ze dne 12.7.2016
Souhlasné závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje ze dne 14.2.2018.
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Přílohy:
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Vypořádání připomínek ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 3.4.2018, č.j.
MZP/2018/520/262 Ministerstvem životního prostředí
1. Hluková studie
2. Rozptylová studie
3. Přírodovědný průzkum
4. Vlivy na veřejné zdraví
5. Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova –
Bílina“ z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst. 7
6. Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova Bílina“ z hlediska globálních změn klimatu

Mapové přílohy
1. Situace faktorů životního prostředí
2. Přehledná situace stavby, ZS, ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a
stanovených záplavových území v základní vodohospodářské mapě
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Použité zkratky
AOPK

agentura ochrany přírody a krajiny

BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

EVL

evropsky významná lokalita

HN

havarijní nádrž

KR

krajinný ráz

LA

hladina akustického tlaku

LAeq,T

ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)

LBC

lokání biocentrum

LBK

lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

počet měření v roce

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NN

nízké napětí

NPÚ

Národní památkový ústav

NBK, NRBK

nadregionální biokoridor

OP

ochranné pásmo

OPM

ochranné pásmo metra

OPVZ

ochranné pásmo vodního zdroje

OZKO

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

PAU

polycyklické aromatizované uhlovodíky

PCB

polychlorované bifenyly

PD

projektová dokumentace

PHS

protihluková stěna

PM10

frakce prašného aerosolu o velikosti částic nižší než 10 µm

PP

přírodní památka

PUPFL

pozemky plnící funkci lesa

RN

retenční nádrž

TP

technické podmínky

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

WHO

World Health Organisation

ZCHÚ

zvláště chráněná území

ZOV

zásady organizace výstavby

ZPF

zemědělský půdní fond

ZS

zařízení staveniště
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
Odbor stavební úřad a životní prostředí
úřad územního plánování
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MUBI 31637/2017/Pe
MUBI 35498/2017
Ing. Alice Pevná
417 810 879
pevna@bilina.cz

V Bílině 06.09.2017

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen
"stavební zákon"), na žádost, kterou dne 03.08.2017 podal:
SUDOP PRAHA a.s., Lenka Kirschová, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ve věci:
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“
pro k.ú. Ledvice, Chotějovice, Chudeřice u Bíliny a Bílina.
s d ě l u j e,
že:
-

V rámci správního území obce s rozšířenou působnosti Bílina prochází navrhovaná stavba přes
správní území Města Ledvice (k.ú. Ledvice), Obce Světec (k.ú. Chotějovice) a Města Bílina (k.ú.
Chudeřice u Bíliny a Bílina). Všechny dotčené obce mají platnou územně plánovací dokumentaci
(územní plán), která řeší celé správní území dotčených obcí.

-

Předmětem navrhované stavby jsou stavební a technologické úpravy v traťovém úseku Oldřichov u
Duchcova – Bílina, které budou probíhat ve stávajícím koridoru dotčené železniční trati. Trať je
součástí celostátní dráhy a náleží do transevropské dopravní sítě. Intenzita dopravy se zvýší z 97
vlaků/den na 130 vlaků/den.

-

Řešené území je v rámci dotčených územně plánovacích dokumentací vedeno jako dopravní
infrastruktura – drážní.

-

Z hlediska územního plánování se jedná o stavbu, která je v souladu s platnou územně
plánovacími dokumentacemi obcí Ledvice, Světec a Bílina. Podmínkou realizace navrhované
stavby je zajištění souladu se stanovisky dotčených orgánů.

Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. Oldřich Lukeš
vedoucí odboru SÚ a ŽP

Č.j. MUBI 35498/2017

str. 2

Obdrží:
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor územního plánování a stavebního řádu
nám.Svobody 2, 415 95 Teplice
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

ÚP/088004/2017/Ja
MgMT/096910/2017
oprávněná úřední osoba:
Ing.Jahoda Rudolf
417 510 340
jahoda@teplice.cz

Teplice, dne 6.9.2017

VYJÁDŘENÍ
Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), poskytuje k žádosti ze dne 14.8.2017, kterou podal:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO 70994234,
Sokolovská č.p. 1955/278, 190 00 Praha 9,
kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 80
Praha 3-Žižkov
ve věci:
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina"
v těchto katastrálních územích: Teplice-Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u
Duchcova, Hudcov, Lahošť, Duchcov, Zabrušany a Želénky.
následující sdělení:
Záměrem jsou stavební a technologické úpravy v železniční stanici Oldřichov u Duchcova a v traťovém
úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina. V železniční stanici Oldřichov u Duchcova se jedná o rekonstrukci
hlavních staničních kolejí a o úpravu řetenického zhlaví, které bude upraveno pro průjezd rychlostí 120
km/h. V železniční stanici Oldřichov u Duchcova bude zrušeno stávající ostrovní nástupiště včetně
podchodu pro cestující a nová vnější nástupiště budou posunuta na zhlaví stanice ve směru na Bílinu,
čímž se pro cestující výrazně zkrátí přístupové trasy. V rámci rekonstrukce stanice budou vyměněny
výhybky, kolejové lože bude doplněno novým štěrkem, bude provedena obnova stávajících drenáží. Bude
zde instalováno nové staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení. V rozsahu celé stanice bude
rekonstruováno trakční vedení a rozvody nn.
Rekonstrukce kolejí v dvojkolovém mezistaničním úseku bude zahrnovat výměnu stávajících kolejnic a
pražců za nový materiál železničního svršku. Bude pročištěno stávající kolejové lože a doplněno novým
štěrkem. Dále budou pročištěny zanesené příkopy a obnoveny drenáže podél kolejí.
V zastávkách Želénky a Duchcov budou rekonstruována nástupiště, opraveny přístřešky pro cestující a
obnoveny přístupové chodníky. Současně bude provedena rekonstrukce osvětlení zastávek a rozhlasu pro
cestující. Všechny prostory pro cestující budou přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace. V celém mezistaničním úseku bude navržena rekonstrukce trakčního vedení a instalace nového
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V rámci rekonstrukce trati budou upraveny všechny stávající
mostní objekty a podchody pro cestující.
Dle ust. §18 odst. 5 stavebního zákona je možné umisťovat veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
i do nezastavěného území.

Č.j. MgMT/096910/2017
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K tomuto záměru nemáme námitek.
Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních právních
předpisů.

Ing. Rudolf Jahoda
oprávněná úřední osoba
odbor ÚPSŘ – územní plánování

Ing. Lenka Mirgová
vedoucí odboru ÚPSŘ

Obdrží:
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Datum:
JID:
Jednací číslo:
E-mail / linka:

28. 8. 2017
139363/2017/KUUK
3339/ZPZ/2017/N-2748
jandova.j@kr-ustecky.cz / 130

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova - Bílina“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti společnosti SUDOP
PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 ze dne 30. 1. 2014, toto stanovisko:
Záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ nebude mít samostatně
ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odůvodnění:
Záměr představuje stavební a technologické úpravy v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova –
Bílina v úseku o celkové délce 11,617 km. Záměr zahrnuje rekonstrukci staničních i mezistaničních
kolejí, trakčního vedení, pročištění kolejového lože a jeho doplnění novým štěrkem, pročištění
příkopů a obnovu drenáží, výměna výhybek, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Dále budou
provedeny rekonstrukce a úpravy stanic a zastávek Oldřichov u Duchcova, Chotějivuce, Želénky a
Duchcov, zahrnující úpravy nástupišť, přístřešků, přístupových chodníků, osvětlení a rozhlasu.
Dále budou upraveny mostky a podchody pro cestující.
Pro uvedený záměr již krajský úřad vydal stanovisko č.j. 743/ZPZ/2014/N-1989 dne 7. 2. 2014.
Vzhledem ke změnám a nově vypracované dokumentaci je vydáno toto nové stanovisko.
Záměr je situován mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných lokalit, resp.
v dostatečných vzdálenostech od nich. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 v působnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje, vzdálenou od záměru více než 1,1 km SZ směrem, je evropsky
významná lokalita (EVL) Háj u Oseka (CZ0423211). Předmětem ochrany této EVL je kuňka
obecná (Bombina bombina). Pro předmět ochrany představuje reálnou hrozbu zejména odvodnění
lokality, přerybnění, nevhodné lesnické hospodaření či masivní kácení. Nelze předpokládat, že by
výše uvedené negativní jevy v předmětné EVL nastaly v souvislosti s realizací záměru. S ohledem
na umístění a charakter záměru nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších lokalit soustavy
Natura 2000, respektive předmětů jejich ochrany.
Identifikační údaje:
Název: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina, aktualizace PD 8/2017
k.ú.:
Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u Duchcova, Lahošť, Duchcov, Zabrušany, Želénky,
Ledvice, Chotějovice a Chudeřice u Bíliny
Žadatel: SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina"

SUDOP Praha a.s.
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MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor územního plánování a stavebního řádu
nám. Svobody 2, 415 01 Teplice
Spis zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

ÚP/045214/2018/Kru
MgMT/056222/2018
oprávněná úřední osoba:
Ing. Blanka Krutská
417 510 360
krutska@teplice.cz

Teplice, dne 18. 5. 2018

USNESENÍ
O POSTOUPENÍ PRO NEPŘÍSLUŠNOST
Odbor územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, dle ust. § 12 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „jen správního řádu“),

rozhodl
ve věci podání:
Žádost o stanovisko ke stavebnímu řízení a k řízení o povolení odstranění stavby pro stavbu z hlediska
státní památkové péče pro stavbu: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina,
umístění stavby v katastrálním území Teplice - Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u
Duchcova, Hudcov, Lahošť, Duchcov, Zabrušany, Želénky, dle předložené projektové dokumentace:
ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA BÍLINA, vypracoval: SUDOP
PRAHA a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Langer, číslo smlouvy: 17 020
201, stupeň: PROJEKT, datum: 01/2018,
které dne: 20. 4. 2018 pod spis. zn.: ÚP/045214/2018/Kru podal žadatel, kterým je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Lubor Hrubeš, ředitel, IČO 70994234, Dlážděná
č. p. 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
kterého zastupuje: SUDOP PRAHA a. s., IČO 25793349, Olšanská č. p. 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov.
Odbor územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, není pro toto podání
věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákona o státní památkové péči“), a žádost, v souladu
s ust. § 12 správního řádu,

postupuje
Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, oddělení ochrany kulturních památek, IČO 00023671,
Maltézské náměstí č. p. 471/1, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011.
Odůvodnění:
Správní orgán posoudil podání žadatele ze dne 20. 4. 2018 pod spis. zn.: ÚP/045214/2018/Kru ve věci:
Žádost o stanovisko ke stavebnímu řízení a k řízení o povolení odstranění stavby pro stavbu z hlediska
státní památkové péče pro stavbu: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina,
umístění stavby v katastrálním území Teplice - Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u
Duchcova, Hudcov, Lahošť, Duchcov, Zabrušany, Želénky, dle předložené projektové dokumentace:
ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA BÍLINA, vypracoval: SUDOP
PRAHA a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Langer, číslo smlouvy: 17 020
201, stupeň: PROJEKT, datum: 01/2018,
a shledal, že bylo učiněno podání, k jehož vyřízení, dle § 29 zákona o státní památkové není péči, není věcně
příslušný, a proto podání postupuje:
Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, oddělení ochrany kulturních památek, IČO 00023671,
Maltézské náměstí č. p. 471/1, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011.
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Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající železniční trati v mezistaničním úseku Oldřichov
u Duchcova v úseku km 21,823 - 33,440 na trati Ústí nad Labem hl. n. - Most - Cheb. Stavba „Zvýšení traťové
rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ je prostorově vymezena úpravou kolejí v rozsahu: kolejiště
celé železniční stanice Oldřichov u Duchcova včelně napojení odbočující tratí na Litvínov a Teplice - Lesná
brána a traťový úsek Oldřichov u Duchcova - Bílina. Ze stavebních objektů je ve stavbě dominující železniční
svršek a spodek. Z hlediska cestující veřejnosti v nezměněné poloze zůstávají zastávky Duchcov, Želénky a
Chotějovice. Délky nástupišť jsou upraveny na 120 m s tím, že v zastávce Duchcov je ponechána prostorová
rezerva pro případné budoucí prodloužení nástupišť o 80 m. Nová nástupiště budou zřízena v nové zastávce
Jeníkov - Oldřichov. Součástí úpravy nástupišť je rekonstrukce všech přístupových chodníků a zpevněných
ploch splňující požadavky na bezbariérový přístup. Další skupinu stavebních objektů představují pozemní
stavby. V této stavbě je to především rekonstrukce stávajících prostor ve výpravní budově v ŽST Oldřichov u
Duchcova. Za novostavby lze považovat nový objekt trafostanice v ŽST Oldřichov u Duchcova a přístřešky pro
cestující v zastávkách Duchcov, Želénky a Chotějovice. Stavba řeší stavební úpravy všech stávajících mostních
objektů v rozsahu celé stavby. Dle současného technického stavu jsou navrženy stavební úpravy mostních
objektů od drobných sanačních prací až po celkovou přestavbu původních mostů. Z technologických profesí je
rozhodující zabezpečovací zařízení. Smyslem úprav sdělovacího zařízení je nahradit zastaralou technologii a
přizpůsobit topologii ŽST Oldřichov u Duchcova a traťového úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina současným
potřebám. V traťovém úseku je navrženo nové sdělovací řešení v zastávkách Jeníkov-Oldřichov, Duchcov,
Želénky a Chotějovice. Trakční vedení bude upraveno v rozsahu celé stavby. Silnoproudá technologie řeší
zajištění napájení technologických zařízení el. energií. V případě této stavby se jedná o nově navrženou
trafostanici TS 10/0,4 kV, která bude instalována do nového technologického domku v žst. Oldřichov u
Duchcova. Stavební objekty silnoproudu řeší problematiku úpravy rozvodu VN, NN a osvětlení v žst. Oldřichov
u Duchcova a v zastávkách: Jeníkov-Oldřichov, Duchcov, Želénky a Chotějovice a úprava rozvodu 6 kV v TÚ
Oldřichov u Duchcova - Bílina. Rovněž je řešena úprava rozvodu DS vyvolaná stavbou.
Na trati Ústí nad Labem hl. n. - Most - Cheb, v řešeném traťovém úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina
(km 21,823 – 33,440) se nenachází žádná kulturní památka ani plošně památkově chráněné území dle
zákona o státní památkové péči.
V řešeném traťovém úseku se nachází pouze objekt železniční zastávky Duchcov (km 26,4) a v této věci je
správnímu orgánu státní památkové péče známo, na základě obdržené žádosti ze dne 18. 5. 2016, č. j.: MK
34536/2016 OPP, kterou obdržel dne 25. 5. 2016, pod spis. zn.: ÚP/062126/2016/Kru, od: Ministerstva kultury,
odboru památkové péče, oddělení ochrany kulturních památek, IČO 00023671, Maltézské náměstí, č. p. 471/1,
Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011 (dále jen „ministerstvo kultury“), a na základě kopie vyrozumění o
zahájení řízení a výzvy k seznámení s podklady ze dne 12. 7. 2016, č. j.: MK 45728/2016 OPP, MK-S
6462/2016 OPP, od ministerstva kultury, kterou obdržel elektronicky (emailem) dne 20. 4. 2018 od zástupce
žadatele: SUDOP PRAHA a. s., IČO 25793349, Olšanská č. p. 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, že ve věci
návrhu na prohlášení za kulturní památku odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, Teplická č. p.
1277, Duchcov, okres Teplice, na pozemku parc. č. 3238 v katastrálním území Duchcov, včetně uvedeného
pozemku, sochy „Opřená“ v odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na pozemku par. č. 3283/1
v katastrálním území Duchcov je ministerstvem kultury zahájeno řízení dle § 3 odst. 2 zákona o státní
památkové péči.
Pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury o prohlášení za kulturní památku však odboru územního
plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, dosud nebylo doručeno, má
tedy za to, že odbavovací budova železniční stanice Duchcov, Teplická č. p. 1277, Duchcov, okres Teplice, na
pozemku parc. č. 3238 v katastrálním území Duchcov, včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v
odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na pozemku par. č. 3283/1 v katastrálním území Duchcov, dosud
není prohlášena za kulturní památku.
Zákon o státní památkové péči neumožňuje správnímu orgánu vydání závazného stanoviska k pracím na
nemovitosti, která není kulturní památkou a zároveň se nenachází na území plošně chráněném dle zákona o
státní památkové péči. Z tohoto důvodu tedy podání žadatele ze dne 20. 4. 2018 pod spis. zn.:
ÚP/045214/2018/Kru správní orgán podání postoupil: Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, oddělení
ochrany kulturních památek, IČO 00023671, Maltézské náměstí č. p. 471/1, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Praha 011.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. Podle § 12 správního řádu se toto
usnesení pouze poznamenává do spisu.

Ing. Blanka Krutská
oprávněná úřední osoba
Ing. Lenka Mirgová
vedoucí odboru ÚPSŘ
Příloha:
Žádost, včetně příloh
Obdrží (včetně žádosti a příloh):
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení ochrany kulturních památek, Maltézské náměstí č. p.
471/1, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011.
Na vědomí:
SUDOP PRAHA a. s., Olšanská č. p. 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, IDDS: nd9sqfy

*MKCRX00A09BA*
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Správa železniční a dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Humatex, a.s., Důlní 199, 418 01 Bílina
Váš dopis značky

Naše značka
MK 45728/2016 OPP
MK-S 6462/2016 OPP

Vyřizuje/linka
Mgr. Alena Pavlůsková / 435

V Praze dne:
12. 7. 2016

Věc: Návrh na prohlášení odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, okr. Teplice,
za kulturní památku - vyrozumění o zahájení řízení a výzva k seznámení s podklady
Ministerstvo kultury Vám na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, a podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že obdrželo podnět Mgr. Lukáše Janšty
k prohlášení odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, okr. Teplice, za kulturní
památku. Ministerstvo tento podnět vyhodnotilo, shledalo jej důvodným a zahajuje správní
řízení o prohlášení odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, č. p. 1277 na pozemku
p.č. 3238 v k.ú. Duchcov, okr. Teplice, včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“
v odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na p.p.č. 3283/1, v k.ú. Duchcov, okr. Teplice,
za kulturní památku.
Až do ukončení řízení, o jehož výsledku Vás budeme informovat, je třeba ve smyslu
ustanovení § 3 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu
kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.
Jako účastníkovi řízení Vám dále sdělujeme, že v tomto řízení byly shromážděny
dostatečné podklady k rozhodnutí. Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto umožňujeme, abyste se před vydáním rozhodnutí
vyjádřili k uvedeným podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhli jejich doplnění.
Můžete tak učinit nahlédnutím do spisu u odboru památkové péče Ministerstva kultury,
Nostický palác, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, 2. patro, kancelář č. 240, a to do 15 dnů
od doručení této výzvy v úředních dnech (pondělí, středa), v době od 8:00 do 16:00 hod.
Před osobní návštěvou, prosím, telefonicky kontaktujte tel.: 257 085 435, Mgr. Alenu
Pavlůskovou.

Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
odboru památkové péče Ministerstva kultury
Na vědomí
NPÚ ÚOP v Ústí
vlastní

nad Labem

Vypořádání vyjádření ze závěru zjišťovacího řízení

Vypořádání připomínek ze závěru zjišťovacího řízení vydaného
dne 3.4.2018, č.j. MZP/2018/520/262 Ministerstvem životního
prostředí
MŽP odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 5.3.2018
- výpočet rozptylové studie bez opatření na snížení prašnosti, použity emisní faktory pro
vlhký materiál
Ve výpočtu imisních příspěvků TZL jako PM10 a PM2,5 není uvažováno s omezujícím vlivem
zeleně podél recyklační plochy, protože metodika SYMOS její zadání neumožňuje. Výpočet je
tudíž na straně bezpečnosti.
Pro výpočet emisí z nakládání s vytěženým štěrkovým ložem byl použit emisní faktor pro vlhký
materiál tj. rozmezí 1,5-4% hm. (viz Věstník MŽP 8/2013). Štěrkové lože je během
rekonstrukce železniční trati těženo v mocnosti cca 0,5-0,6m a z celkového objemu vytěženého
materiálu tvoří cca 30% příměsi jemnozrnných částic na povrchu kameniva, které váží vodu.
V suchých obdobích (léto) se množství vody v podsítném pohybuje kolem 4%. Pokud je
štěrkové lože vytěženo ve zbytku roku může množství vody tvořit až 10%.
Dále byl faktor pro vlhký materiál použit z důvodů:
- doporučeného skrápění vytěženého štěrkového lože na deponiích před vlastní recyklací
osazení mobilních drtících jednotek vodovodními rozvody pro 3 stabilní skrápěcí místa (na
vstupu a výstupu drtiče, na přepadu z pásu produktu), ventilem pro připojení tlakové vody a 6
ks skrápěcích trysek.
- v rozptylové studii použity mapy průměrných pětiletých imisních koncentrací 2008-2012,
nyní 2012-2016
Pro odhad imisního pozadí byla v době zpracování rozptylové studie použita nejaktuálnější
data uveřejněná ČHMÚ. V dokumentaci jsou údaje imisním pozadí aktualizovány pro roky
2012-2016.
- chybí údaj k větrné růžici
Větrná růžice pro oblast Bílina byla zpracována ČHMÚ Oddělení modelovaní a expertíz 9.2.
2014 a její platnost je pět let.
Z důvodu změny POV stavby bylo v 03/2018 změněno umístění rec. základny z k.ú. Břežánky
p.č. 443, (v majetku firmy BASALT.s.r.o.) na plochy v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. (v majetku
ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00 Praha1) a k.ú. Oldřichov u
Duchcova p.č. 578/1. ( v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
00 Praha1)
Pro výpočet a posouzení vlivu imisního příspěvku v 03/2018 byla použita větrná růžice
zpracovaná oblast Bílina zpracovaná ČHMÚ Oddělení modelovaní a expertíz 9.2. 2014 a
Jeníkov - Oldřichov 14.3.2018.
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Požadavek na zakapotovanou linku s tkaninovými filtry.
Pro snížení prašnosti v okolí recyklační základny byla navržena opatření v souladu s
Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna Severozápad.
Tato opatření jsou navržena v rozsahu Opatření AB4 (Výstavba a rekonstrukce železničních
tratí, BB2 (Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků – pořízení techniky pro
omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se
sypkými materiály) a BD3 (Omezování prašnosti ze stavební činnosti).
Jedním z těchto opatření je zamezení šíření prachových částic do okolí dočasným zacloněním
po obvodu recyklační základny (jedná se o plnostěnné oplocení nebo clony z tkaniny), viz
Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi
PM10
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/castice_pm10/$FILE/OOOmetodika_stavby_opa
treni-20160413.pdf.
Přímé umístění textilních filtrů nad drtičem (třídičem) se na recyklačních linkách
z technických důvodů nepoužívá. Možné je pouze překrytí pásových dopravníků plechovými
(plastovými) kryty, dle typu zařízení.
Hlavní způsob snížení prašnosti recyklovaného materiálu spočívá v jeho pravidelném
skrápění ještě před recyklací a využití recyklační linky se zabudovanými tryskami, která
skrápí i během vlastní recyklace.
Nad rámec opatření uvedených v PZKO Zóna Severozápad, lze tedy doporučit ohrazení
recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových dopravníků recyklační linky.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Vyjádření ze dne 9.3.2018
Bez připomínek, není požadováno dále posuzovat.

ČIŽP
Vyjádření ze dne 15.3.2018
Bez připomínek, není požadováno dále posuzovat.

KÚ Ústeckého kraje
Vyjádření ze dne 14.3.2018
Bez připomínek, není požadováno dále posuzovat.
Doporučeno do kapitoly D.IV doplnit opatření:
Zakázku na dodávku recyklace štěrkového lože bude oznamovatel vázat na podmínku, že
odpady z recyklace nebudou zhotovitelem předávány do zařízení k využití odpadů na povrchu
terénu, a tuto podmínku zajistí smlouvou s vybraným dodavatelem, a že výrobky z recyklace
oznamovatel převezme kompletně zpět k využití v rámci stavby.
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Dokumentace uvažuje s recyklací štěrkového lože (2 navržené plochy pro recyklaci),
recyklovaný štěrk bude využit v rámci stavby. Recyklovaný štěrk nepřevezme oznamovatel
(investor), ale opět zhotovitel stavby, který ho zapracuje do stavby.
Podsítné (jemnozrnná frakce) z recyklace, které s největší pravděpodobností nebude splňovat
podmínky platné legislativy pro využití na povrchu. V tomto případě uvažujeme, že tato
jemnozrnná frakce se odváží na skládku odpadů.

Národní památkový ústav
Vyjádření ze dne 21.3.2018
Dle výčtu kulturních památek je patrné, že součástí zájmového území jsou i území s plošnou
památkovou ochranou. Konkrétně se jedná o městskou památkovou zónu Duchcov a
městskou památkovou zónu Bílina. Veškeré stavební zásahy v takovémto území je nutné
v průběhu zpracování přípravné a projektové dokumentace projednat s NPÚ, jak ukládá §14
odd. (7) zákona č.20/1987 Sb. Zde je nesoulad mapového podkladu se soupisem ve výše
zmíněné projektové dokumentaci, neboť neprochází zakreslený úsek trati neprochází ani
jednou ze zmíněných MPZ.
- v oznámení záměru byly v kapitole C.II.8 jsou uvedeny nemovité kulturní památky
v zájmovém území záměru. V části D.I.9 je uvedeno: V lokalitě plánované stavby se
nenacházejí nemovité kulturní památky.
- je uvedeno v dokumentaci
U objektu vlakového nádraží Duchcov (Teplická č.p. 1277/150) probíhá řízení o prohlášení za
kulturní památku, které ještě nebylo ukončeno. V dané věci je nutné respektovat § 3 odd (3)
zákona č.20/1987 Sb. , ten uvádí: „Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění podle
odstavce 2 až do rozhodnutí ministerstva kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo
odcizením a oznámit ministerstvu každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího
vlastnictví, správy nebo užívání.“ Záměr bourání části stávajícího schodiště před výpravní
budovou a ploch v jejím bezprostředním okolí společně s demolicí zakrytí výstupů
z podchodů vidíme jako možné ohrožení (poškození) architektonických hodnot stavby a jejího
okolí.
SUDOP Praha a.s., který zastupuje SŽDC s.o. požádal odbor územního plánování a
stavebního úřadu – památkovou péči Magistrátu města Teplice o stanovisko ke stavebnímu
řízení a k řízení o povolení odstranění stavby pro stavbu z hlediska státní památkové péče
pro stavbu: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina, umístění
stavby v katastrálním území Teplice - Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u
Duchcova, Hudcov, Lahošť , Duchcov, Zabrušany, Želénky.
V usnesení o postoupení pro nepříslušnost vydaném Magistrátem města Teplice dne
18.5.2018 (viz příloha dokumentace) je uvedeno následující:
V řešeném traťovém úseku se nachází pouze objekt železniční zastávky Duchcov (km 26,4) a v
této věci je správnímu orgánu státní památkové péče známo, na základě obdržené žádosti ze
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dne 18. 5. 2016, č . j.: MK 34536/2016 OPP, kterou obdržel dne 25. 5. 2016, pod spis. zn.:
ÚP/062126/2016/Kru, od: Ministerstva kultury, odboru památkové péče, oddělení ochrany
kulturních památek, I Č O 00023671, Maltézské náměstí, č . p. 471/1, Praha 1 - Malá Strana,
118 00 Praha 011 (dále jen „ministerstvo kultury“), a na základě kopie vyrozumění o
zahájení řízení a výzvy k seznámení s podklady ze dne 12. 7. 2016, č . j.: MK
45728/2016 OPP, MK-S 6462/2016 OPP, od ministerstva kultury, kterou obdržel
elektronicky (emailem) dne 20. 4. 2018 od zástupce žadatele: SUDOP PRAHA a. s., I Č O
25793349, Olšanská č . p. 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, že ve věci návrhu na prohlášení
za kulturní památku odbavovací budovy železniční stanice Duchcov, Teplická č . p. 1277,
Duchcov, okres Teplice, na pozemku parc. č . 3238 v katastrálním území Duchcov, včetně
uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v odbavovací hale a nádrže na dešťovou vodu na
pozemku par. č . 3283/1 v katastrálním území Duchcov je ministerstvem kultury zahájeno
řízení dle § 3 odst. 2 zákona o státní památkové péči.
Pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury o prohlášení za kulturní památku však odboru
územního plánování a stavebního řádu - památková péče, Magistrátu města Teplice, dosud
nebylo doručeno, má tedy za to, že odbavovací budova železniční stanice Duchcov, Teplická
č . p. 1277, Duchcov, okres Teplice, na pozemku parc. č . 3238 v katastrálním území
Duchcov, včetně uvedeného pozemku, sochy „Opřená“ v odbavovací hale a nádrže na
dešťovou vodu na pozemku par. č . 3283/1 v katastrálním území Duchcov, dosud není
prohlášena za kulturní památku.
Zákon o státní památkové péči neumožňuje správnímu orgánu vydání závazného
stanoviska k pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou a zároveň se
nenachází na území plošně chráněném dle zákona o státní památkové péči. Z tohoto
důvodu tedy podání žadatele ze dne 20. 4. 2018 pod spis. zn.: ÚP/045214/2018/Kru
správní orgán podání postoupil: Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, oddělení
ochrany kulturních památek.

Magistrát města Teplice
Vyjádření ze dne 19.2.2018
Bez připomínek, není požadováno dále posuzovat.

KÚ Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje
Vyjádření ze dne 7.3.2018
Bez připomínek, není požadováno dále posuzovat.
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Statutární město Teplice
Vyjádření ze dne 7.3.2018
Bez připomínek, není požadováno dále posuzovat.

Město Duchcov
Vyjádření ze dne 16.3.2018
1) prošetření prohlášení za kulturní nemovitou památku u nádraží Duchcov, požadavek na
detailní výkresy
2) požadavek na vyjádření výkonného orgánu Státní památkové péče (Magistrát města
Teplice)
V dokumentaci doloženo Usnesení o postoupení pro nepříslušnost vydaném Magistrátem
města Teplice dne 18.5.2018
3) požadavek na rekonstrukci nástupišť v celé délce 200 m tak, aby bylo možné zastavování
rychlíků
4) zachovat přístup od obce Lahošť k nástupištím
Ad1)Vypořádání tohoto požadavku je uvedeno v textu vypořádání vyjádření Národního
památkového ústavu, vyjádření ze dne 21.3.2018. Detailní výkresy byly doloženy k žádosti na
NPÚ územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.
Ad2) Vypořádání tohoto požadavku je uvedeno v textu vypořádání vyjádření Národního
památkového ústavu, vyjádření ze dne 21.3.2018.
Ad 3) Vstupní rozsah osobní dopravy pochází z doprovodné technologické studie. V rámci
zpracování dokumentace řešené stavby byli písemně osloveni objednatelé dopravy, tj.
Ministerstvo dopravy ČR a Ústecký kraj, kteří potvrdili následující rozsah výhledové dopravy:
Rychlíkové linky: Linka R5 Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb bude
provozována celodenně v taktu 120 min, ve střednědobém výhledu je předpoklad posílit linku
o 1 pár vlaků. V úseku řešené stavby budou zastavovat rychlíky v ŽST Bílina. V GVD
2015/2016 bylo zrušeno zastavování na zastávce Duchcov a obnovení zastavování se již
výhledově nepředpokládá.
Linky spěšných vlaků: U linky U51 Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Klášterec nad Ohří
uvažuje Ústecký kraj její výhledové rozšíření na takt 120 min celodenně. Linka U51 tak doplní
linku R5 na výsledný takt 60 min. Na předmětném úseku stavby budou zastavovat spěšné vlaky
na zastávce Duchcov a v ŽST Bílina. Jako referenční souprava je uvažována jednotka řady
640 RegioPanter.
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Linky osobních vlaků: Linka U1 Děčín – Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Kadaň bude
dle vyjádření Ústeckého kraje provozována celodenně v taktu 60 min.
Linka U24 Litvínov – Ústí nad Labem bude dle vyjádření Ústeckého kraje provozována
celodenně v taktu 60 min.
Vlaky osobní dopravy budou zastavovat ve všech ŽST a zastávkách. Jako referenční souprava
je uvažována jednotka řady 440 RegioPanter.
Délky nástupišť jsou limitovány nejdelším pravidelně provozovaným Os nebo Sp vlakem, tj. ve
složení:
•
jednotka řady 640 nebo 440 (80 m)
•
lokomotiva + 3 až 4 vozy klasické stavby (100 – 120 m)
Ačkoliv se výhledově počítá s pravidelným provozem souprav RegioPanter = postačovala by
nástupiště délky 80m, projektant navrhl dimenzovat nástupištní hrany na celé trati Ústí nad
Labem – Cheb na délku 120 m, aby v případě potřeby nebyl znemožněn provoz klasických
souprav. Proto jsou navrženy nástupní hrany o délce 120 m ve všech ŽST a zastávkách na
řešeném úseku trati.
Ministerstvo dopravy ČR výhledově nepředpokládá obnovu zastavování linky R5 na zastávce
Duchcov. Na zastávce Duchcov je proto navrženo nástupiště o délce 120 m, projektant však
zde ve svém návrhu zachovává prostorovou rezervu na případné budoucí prodloužení
nástupiště na délku až 200 m - pokud by výhledově došlo ke změně zastavovací politiky.
Ad 4) Přístup cestujících od obce Lahošť na železniční zastávku Duchcov bude po realizaci
stavby zachován v dnešních trasách.
Přístupový chodník na nástupiště na straně trati od obce Lahošť bude rozšířen, zpevněn a
upraven do sklonu vyhovujícímu pro bezbariérový přístup. Chodník bude v celé délce nově
osvětlen. Přístupových chodník od obce Lahošť k odbavovací budově zastávky bude v úseku
od chodníku na nástupiště (na straně trati k obci Lahošť) až po budovu zastávky nově zpevněn
a osvětlen. Úpravou vodorovného značení na silnici II/254 bude zvýšen odstup silničního
provozu od pěších. Vstup do odbavovací budovy zastávky Duchcov bude doplněn rampou pro
bezbariérový přístup cestujících.
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Obec Zábrušany
Vyjádření ze dne 12.3.2018

Výpočet hluku byl proveden pomocí programového vybavení SoundPlan HighPerf 6.4 fy
Braunstein+Berndt GmbH podle technologie dopravy, zadané investorem a podle Manuálu
hlukových studií a Metodického pokynu SŽDC.
Autor programu udává chybu v jednotlivých algoritmech ± 0,2 dB. Na základě provedeného
ověření programu SOUNDPLAN pro používání v ČR byla zjištěna přesnost výpočtů
s tolerancí ±2dB. Ověření bylo provedeno Národní referenční laboratoří pro hluk
v komunálním prostředí v červenci 1997.
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Hluková studie se zpracovává na základě vytvoření 3D modelu terénu, 3D modelu stávajícího
zaměření a 3D modelu nově navrženého drážního tělesa v měřítku 1 : 1000. Výpočetní síť
referenčních bodů je počítána s krokem 20 m v ose x a y.
Výsledkem hlukové studie jsou hlukové mapy pro jednotlivé lokality s průběhem izofon.
Výpočet hlukových map byl zpracován pro denní a noční dobu. Hodnoty ve výpočtových
bodech jsou pro denní i noční dobu uvedeny v tabulkách s výpočtovými body.
Stávající zatížení obytné zástavby hlukem bylo prověřeno měřením. Výsledky měření jsou
součástí hlukové studie jako samostatná složka - Měření hluku a vibrací, provedené firmou
Revita Engineering – Libor Brož.
Výpočtové body jsou umístěny na fasádě, ve výpočtu tedy již nejsou zahrnuty odrazy od fasády
chráněných objektů.
V hlukové studii je doloženo porovnání počtu vlaků - stávající a výhledové.
Úsek

Doprava v roce 2000

Stávající doprava

Výhledová doprava

osobní/nákladní

osobní/nákladní

osobní/nákladní

58/41

78/14

100/23

Úsek Oldřichov Bílina

Z tabulky je patrné, že proti roku 2000 dojde k navýšení počtu osobních vlaků, u nákladních
vlaků dojde k poklesu.
V následující tabulce jsou porovnány výpočty hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 25 m
od zdroje.
Porovnání hlukové zátěže
Ekvivalentní
hladina
akustického tlaku ve
vzdálenosti 25 m od zdroje

Úsek Oldřichov – Bílina

Stav k roku
2000

Stávající stav
2016

Výhledový
stav 2020

Navýšení
(2017-2000)

Navýšení
(2020-2000)

den/noc

den/noc

den/noc

den/noc

den/noc

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

69,0/67,7

63,4/62,6

66,2/65,2

-5,6/-5,1

-2,8/-2,5

Vlivem použití souprav s diskovými brzdami a vlivem nového železničního svršku a spodku (ve
výpočtu je uvažováno s ideálním stavem svršku u všech variant, proto vypočtené hodnoty
pro rok 2000 a 2016 budou ve skutečnosti vyšší, než jsou vypočtené hodnoty, a to cca o 3
dB) však nedojde k navýšení hlučnosti proti provozu na stávající trati v roce 2000.
Vzhledem k tomu, že hodnoty pro všechny roky překračují základní hygienický limit 60 dB pro
den a 55 dB pro noc v ochranném pásmu dráhy a navýšení hlučnosti ani pro stávající stav ani
pro výhled proti roku 2000 nepřekračují hodnoty 2 dB, lze pro uvedenou stavbu přiznat
hygienický limit pro starou hlukovou zátěž.
Na základě výše uvedeného lze pro trať přiznat hygienický limit pro „starou hlukovou
zátěž“, tedy 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
V lokalitě Želénky byl umístěn výpočtový bod VB1 shodně s měřícím bodem a to do místa
Želénky č.p. 93 v k.ú. Zábrušany.
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Tabulka – hodnoty vypočtené pro výpočtový bod Želénky
Výhledový stav
Č.
VB1
VB1

podlaží
1.
podlaží
2.
podlaží

Hygienický
limit
den/noc

Vztah k limitu

Ld

Ln

dB

dB

61,8

60,4

70/65

vyhovuje

63,3

61,9

70/65

vyhovuje

U tohoto objektu nejsou překročeny hygienické limity v přízemí ani v prvním patře. Proto zde
žádná protihluková opatření nenavrhujeme.
Pro dokladování stávající hlukové zátěže bylo provedeno měření hluku ve dvou vytipovaných
měřících bodech. Měření provedla firma REVITA Engineering s.r.o. Výsledky měření jsou
uvedeny v příloze této dokumentace.
Stanovení výsledných hodnot – bod 2, Želénky č.p. 93
Hodnotící doba

Den (6-22 h)
Noc (22-6 h)

Korigovaná
hodnota
LAeq,T
[dB]
64,7
62,3

Nejistota U
[dB]

±2,0
±2,0

Výsledná
hodnota
LAeq,T –U
[dB]
62,7
60,3

Limit LAeq,T
[dB]

hodnocení

70,0
65,0

Vyhovuje
vyhovuje

Tabulka – porovnání vypočtených hodnot pro stávající stav s naměřenými hodnotami
v nejbližších bodech.
Výpočtový
bod

Výpočet

Měřící bod (MB)
č.

den /noc
stávající

Porovnání vypočtených a
naměřených hodnot

Naměřeno
(korigovaná hodnota)

(měření-výpočet)

den
(dB)
2
64,7/62,3

(dB)

(dB)

VB1

60,8/60,2 *)
61,3/60,6

den

3,4/1,7

*) pod sebou jsou uvedeny hodnoty v prvním a ve druhém podlaží.
Z uvedeného porovnání vyplývá, že naměřené hodnoty jsou cca o 1,7 – 3,4 dB vyšší, než
hodnoty vypočtené. Je to dáno především tím, že výpočet je proveden na ideální stav trati,
kterému stávající trať neodpovídá. Optimalizace (a uvedení trati do optimálního stavu)
obvykle přinese zlepšení o cca 3 – 4 dB. Pokud bychom přičetli k výpočtu ony 3 – 4 dB na
dnešní stav svršku a spodku, pak bychom dostali hodnoty korespondující s naměřenými,
nekorigovanými hodnotami. Je tedy evidentní, že naměřené i vypočtené hodnoty spolu
korespondují a odpovídají realitě.
V rámci zpracování dokumentace bylo provedeno i měření vibrací, které je doloženo
v hlukové studii. Měření bylo provedeno v měřícím bodě Želénky č.p. 93 v k.ú. Zábrušany.
Ve výhledovém stavu lze předpokládat dodržení hygienických limitů pro vibrace. Je třeba
uvést, že v rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku a vibrací k ověření
veškerých předpokladů akustické studie. Toto měření bude předloženo KHS Ústeckého kraje.
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Tabulka výsledných hodnot vibrací.
Výsledná
(X)
Law,T [dB]
66,2

Výsledná
(Y)
Law,T [dB]
66,9

Výsledná (Z)
Law,T [dB]

Nejistota
U

Limit - noc

Závěr

69,7

2,0

78,0

vyhovuje

Naměřené hodnoty se při průjezdech všech vlaků na měřené trati pohybují prokazatelně pod
hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření.
Z uvedených údajů z hlukové studie, která je součástí dokumentace vyplývá, že v lokalitě
Želénky jsou splněny hygienické limity hluku i vibrací a není zde navržena protihluková stěna
ani antivibrační opatření.
Ve vyjádření obce Zábrušany je uveden požadavek na výstavbu protihlukových opatření
v délce cca 600 m, dle přiložené situace. Hluková studie byla zpracována v souladu s platnou
legislativou – zákon č.258/2000 Sb.
V katastru nemovitostí jsou pozemky „budoucí“ zástavby vedeny v současné době jako
pozemky zemědělské – orná půda a trvalý travní porost a nemají ze zákona nárok na ochranu
před hlukem – nejedná se o chráněný venkovní prostor (ani o chráněný venkovní prostor
staveb, když se zde stavby nenacházejí). U stávající zástavby bylo výpočtem zjištěno splnění
hygienických limitů hluku od železniční dopravy.
Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně
rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť.

Obr. Požadované protihlukové opatření.
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Obr. Výřez ze schváleného územního plánu.
Dále jsou doloženy výpisy z katastru nemovitostí pro dotčené pozemky.
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V případě výstavby rodinných domů na uvedených pozemcích, bude postupováno v souladu s
§ 77 zákona č.258/2000 Sb.
(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech
upravených zvláštními právními předpisy,42) které se dotýkají zájmů chráněných orgánem
ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně
hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech
stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek.
Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze
důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z
provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by
mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany
veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.
Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.
(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu,
stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo
k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem
posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke
stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku
provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má
žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o
vydání společného povolení ke stavbě podle odstavce 3.
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(5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby
tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k
prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení
hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
V příloze dokumentace je doloženo souhlasné závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje ze dne
14.2.2018.
Hodnocení rizika hluku bylo provedeno v souladu s požadavky autorizačního návodu AN
15/04 VERZE 3 SZÚ Praha k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku. Podkladem k
hodnocení hlukové expozice obyvatel dotčených posuzovaným záměrem byly výstupy hlukové
studie k výhledovému stavu po dokončení realizace záměru.
Hodnocení bylo zaměřeno na obyvatele hlukově nejvíce exponovaných nejbližších domů
v jednotlivých sídlech, kde vycházejí podle výpočtů v hlukové studii ve výhledovém roce
nejvyšší hodnoty hlukové zátěže. Představuje tedy horní hranici kvantitativní charakterizace
rizika hluku.
Podle výsledků předpokládané hlukové zátěže části obytné zástavby v Želénkách nejsou
v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb překročeny hygienické limity
hluku.
Stanovené limity pro hluk z dopravy představují nevyhnutelný kompromis mezi snahou o
ochranu zdraví a pohody obyvatel a reálnou situací a ekonomickými možnostmi.
Po kolaudaci bude trať průběžně udržována OŘ (broušení, podbíjení,….), což znamená
zachování podlimitních hodnot na další období provozu.
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro
tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
Z hodnocení zdravotních rizik však bude expozice hluku významně převyšovat prahové
hladiny hluku pro obtěžování a rušení ve spánku hlukem ze železnice u nejbližších objektů.
Z výsledků v hlukové studii se v pásmu 60 až 63 dB nachází 1 objekt a v pásmu 57 až 60 dB 2
objekty. Ostatní objekty se nachází již v pásmech pod 57 dB. Z toho vyplývá počet zasažených
obyvatel v této lokalitě – 15 obyvatel.
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Obecní úřad ve Světci
Vyjádření ze dne 8.3.2018

V rámci období výstavby je navržena recyklace na pozemku v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a v k.ú.
Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Vliv na kvalitu ovzduší související s recyklací je
vyhodnocen v rozptylové studii, která je součástí dokumentace. Z rozptylové studie vyplývají
nasledující opatření:
• V případě sucha skrápění plochy ZS v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a ZS v k.ú. Oldřichov u
Duchcova p.č. 578/1
•

Skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací.

•

Skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na ploše ZS

•

Pravidelné čištění komunikací určených k návozu a odvozu materiálu na recyklační
linky. (Pozn. Přístupová komunikace na rec. základnu vedoucí podél areálu firmy
MATTRANS s.r.o. nemá živičný povrch a proto místo čištění lze jako účinnější
opatření doporučit např. chemické zpevnění povrchu)

•

Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci

•

V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit recyklaci, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště

•

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

•

Pro přepravu vytěženého štěrkového lože využít železniční přepravu (navážení a
odvážení vytěženého štěrku na rec. základu bude prováděno výhradně po železnici)

•

Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné
barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování
studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.
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•

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

•

Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek

•

Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice
2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než stanoví norma
STAGE IIIB
doporučeno je ohrazení recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových
dopravníků recyklační linky

•

Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů
sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané
lokalitě. Pouze minimální měrou přispěje ke zvýšení již překročené hodnoty ročního limitu
B(a)P.
Využití plochy zařízení staveniště k recyklaci štěrkového lože však krátkodobě zvýší hodnoty
maximálních koncentrací PM10.
Při použití výše uvedených opatření během realizace stavby dojde k výraznému snížení hodnot
maximálních denních koncentrací tuhých znečišťujících, které by měly za následek navýšení
již překročeného imisního limitu denních koncentrací MP10.
Provoz na železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení
rekonstrukce zdrojem emisí.
Výpočet hlukem ohrožených osob
Podle výsledků předpokládané hlukové zátěže části obytné zástavby v Chotějovicích nejsou
v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb překročeny hygienické limity
hluku.
Stanovené limity pro hluk z dopravy představují nevyhnutelný kompromis mezi snahou o
ochranu zdraví a pohody obyvatel a reálnou situací a ekonomickými možnostmi.
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro
tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
Z hodnocení zdravotních rizik však bude expozice hluku významně převyšovat prahové
hladiny hluku pro obtěžování a rušení ve spánku hlukem ze železnice u nejbližších objektů.
Z výsledků v hlukové studii se v pásmu 51 až 54 dB nachází 2 objekty a v pásmu 50 až 51 dB 2
objekty. Ostatní objekty se nachází již v pásmech pod 50 dB.
Ze statistiky ČSÚ se pro byt nebo rodinný dům počítá s 2,5 osobami. To znamená, že ve 4
domech/bytech by mělo být asi 10 lidí. Takže pokud bude mírně obtěžováno (což je pouze
pomocný ukazatel) 25-28 % tj. max. 3 osob, středně obtěžováno 9-10 % tj. max. 1 osoby a
výrazně obtěžováno 2-3 % pak je to 0,3 osoby.
Důležitější je rušení hlukem ve spánku a tam je z 10 obyvatel mírně rušeno 19 až 21 % osob
tj. 2,1 osoby, z nich středně rušeno 9 % tj. 0,9 osoby a z nich výrazně rušeno max. 3 % tj. 0,3
osoby.
Takže je uvažováno pouze se 3 osobami, které by mohly mít pocity mírného obtěžování a
rušení ve spánku hlukem ze železnice
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Popis zpracování hlukové studie je uveden ve vypořádání vyjádření obce Zábrušany. Výběr
měřících bodů byl proveden v lokalitách s nejbližší vzdáleností chráněného venkovního
prostoru staveb od posuzované železniční trati.
Ve vyjádření je uveden požadavek na měření hluku a to konkrétně u č.p. 57 parcela 151/1 k.ú.
Chotějovice a č.p. 99 parcela 177.

Obr. V mapě jsou doloženy místa pro požadované měření hluku.

127 m

96 m

Obr. Identifikace požadovaných bodů pro měření hluku a jejich vzdálenost od krajní koleje.
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Vypořádání vyjádření ze závěru zjišťovacího řízení

Obr. Výhledové ekvivalentní hladiny hluku v denní době ve výšce 4m nad terénem bez protihlukových opatření.

Obr. Výhledové ekvivalentní hladiny hluku v noční době ve výšce 4m nad terénem bez protihlukových opatření.

Pro trať platí hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“, tedy 70 dB pro den a 65 dB pro
noc. V zájmové lokalitě byl v hlukové studii posouzen výpočtový bod č.VB8, k.ú. Chotějovice
p.č. 102.
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Vypořádání vyjádření ze závěru zjišťovacího řízení
Tabulka – porovnání hlukového zatížení v jednotlivých referenčních bodech pro roky 2000, 2016 a pro
výhledový stav v denní a noční době

Rok 2000

Č.

VB8
VB8

podlaží

Rok 2016

rozdíl

rozdíl

výhled- 2000

2016-2000

Výhledový stav
rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl

Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

den

noc

den

noc

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

1. Floor

52,9

51,8

47,9

47,1

49,7

48,6

-3,2

-3,2

-5,0

-4,7

2. Floor

53,9

52,8

48,9

48,1

50,7

49,6

-3,2

-3,2

-5,0

-4,7

Z uvedených výpočtů vyplývá, že ve výpočtovém bodě VB8 je splněn hygienický limit pro hluk.
Měření hluku bylo doplněno u č.p. 57 parcela 151/1 k.ú. Chotějovice a č.p. 99 parcela 177.
Protokol o zkoušce č. 4971-088-18 je součástí hlukové studie dokumentace.
Tab. Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Chotějovice č.p. 57.
Hodnotící doba

Den (6-22 h)
Noc (22-6 h)

Korigovaná
hodnota
LAeq,T
[dB]
51,3
51,2

Nejistota U
[dB]

±2,0
±2,0

Výsledná
hodnota
LAeq,T –U
[dB]
49,3
49,2

Limit LAeq,T
[dB]

hodnocení

55,0
50,0

Vyhovuje
vyhovuje

Limit LAeq,T
[dB]

hodnocení

50,0
50,0

Vyhovuje
Vyhovuje

Tab. Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Chotějovice č.p. 99.
Hodnotící doba

Den (6-22 h)
Noc (22-6 h)

Korigovaná
hodnota
LAeq,T
[dB]
50,4
50,2

Nejistota U
[dB]

±2,0
±2,0

Výsledná
hodnota
LAeq,T –U
[dB]
48,4
48,2

V závěru protokolu měření hluku je uvedeno: Výsledné hodnoty leží nepatrně pod
hygienickými limity hluku pro den i noc. Podotýkám však, že v době měření byl na trati
minimální provoz nákladních vlaků – což je podle vyjádření výpravčího v Bílině
standardní stav. Zachycen byl pouze kratší nákladní vlak. S ohledem na tuto skutečnost nelze
vyloučit, že v případě zachycení delšího nákladního vlaku budou celkové hodnoty hluku vyšší,
zejména pak pro noční dobu.
Ze stanoviska KHS ze dne 14.2.2018, které je přílohou dokumentace, vyplývá možnost použití
limitu pro starou hlukovou zátěž 70 dB pro den a 65 dB pro noc. To znamená, že naměřené
hodnoty hluku splňují hygienický limit.
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Ze stávající situace vyplývá, že v místě požadovaného měření hluku se nachází silnice I/13.
K tomuto je třeba uvést, že v rámci posouzení záměru Zvýšení traťové rychlosti v úseku
Oldřichov u Duchcova – Bílina byl vyhodnocen hluk ze železniční dopravy a porovnány jeho
hodnoty s hygienickými limity hluku pro železniční dráhy.
Z hlediska synergických vlivů hluku lze konstatovat:
Neexistují žádné hlukové limity pro synergické vlivy hluku. Např. hluk ze železnice má svoje
specifické působení a příslušné hlukové limity, hluk ze silniční dopravy má také svoje
specifické působení a příslušné hlukové limity, obdobně letecký hluk a hluk ze stacionárních
zdrojů. Vliv všech zdrojů hluku lze sice sečíst, ovšem výslednou hladinu hluku není s čím
porovnat (synergický limit neexistuje). Navíc v různých místech platí různé hlukové limity např. u hluku ze železnice jsou různé limity v ochranném pásmu dráhy a mimo toto ochranné
pásmo dráhy, u silničního hluku jsou různé limity pro hluk z dálnic, silnic I. a II. třídy a
hlavních městských komunikací a ostatních komunikací apod. Hygienické předpisy
předpokládají, že limity jsou splněny, pokud je limit pro hluk ze železnice splněn, stejně jako
pokud je splněn limit pro hluk ze silniční dopravy apod. Pokud jsou plněny hlukové limity pro
všechny typy hluku, dochází k souladu s hygienickými předpisy, bez ohledu na to, kolik těchto
vlivů existuje.

20

LBC 1141

Hl
oh Laval
l
ův

LBK 2164

DP Bí
l
i
na

CHLÚ Bí
l
i
na

LBC 1144

RK 563

LC 6

CHLÚ Duchcov

LBC 1459

LK 9

LC 4

DP Duchcov I
.
6
28
,
26

CHLÚ Háj

RBK 563

LBK 3

Y
K

v
co
h
uc
D
ú.
k.

LBC 02a

I
P2

y
n
i
l
euBí
c
i
ř
e
d
u
Ch
.
ú
.
k

k
.
ú.B
í
l
i
na

ŽS
T

33
,
0

Číslo změny:

Obsah změny:

Datum změny:

01

-

-

02

-

-

03

-

-

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Investor:

BÍ
LI
N
A

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Oldřichov - Bílina_P"

y
k
n
á
ž
e
Bř
.
ú
.
k

ZZ
Z
vý
Ol
šen
dř
í
i
c
t
r
ho
v u aťov
é
D
r
y
u
ch
ch
l
co
ost
va
i
Bí v úse
l
ku
i
na

CHLÚ Jení
kov u Duchcova

I
P3
I
P3

LC 5

I
P4

LBC 9

I
P3

N
É
EL
.Ž
T
S
A
Z

0
,
29

0
,
27

i
ost
hl
ryc
l
í
ové
-B
rať
ova
nít
chc
ýše
Du
Zv
ZZ
vu
cho
dři
Ol

RBK 562

y
k
n
é
l
Že
.
ú
.
k

SO

8
2

0
,
0
3

11
20
12
Že
l
.m
os
tv
ev
.k
m

ť
oš
h
a
.L
ú
k.

m
.k
ev
tv
os
ím
èn
ni
ez
l
Že
03
0-2
11

itv
L

ov
k
í
n
e
ú.J ov
a
.
k
hc
c

v
o
c
h
c
Du
.
ú
.
k
0
,

O
S

S
O
1
1
2
2
0
1
S
i
l
.nadj
ezdvev.km 2
5,
050
SO 1
12
1
0
1Pr
opus
t
ek
v
e
v
.km 2
4,
804

0
,
6
2
Du
c
h
c
o
v

V

ť
š
o
h
a
L
.
ú
.
k

k
.
ú
.
L
e
d
v
i
c
e

ZA
ST
.C
H
O
TÌ
32
J
O
,
0
VI
C
E

3
2
,
58
8

V
2
5
,
0

U
D
.
T
S
A
Z

H
C

O
C

y
n
a
š
u
r
b
Za
.
ú
.
k

k
.
ú
.
Ch
o
t
ě
j
o
v
i
c
e

3
1
,
44
6

O
0
,
44

CHLÚ Jení
kov u Duchcova

chráněné ložiskové území

6,
36 j
cí
,
í
u
26 t
m es
0
.k oc
ev pr
19
,
tv od
26
os h
m
dc
.k
.m po
l
ev
Že
tv
04
1
os
091
,
-2
ím
25
11
èn
ni
m
O
S
ez
.k
l
ev
Že
tv
02
os
0-2
ím
11
èn
O
ni
S
ez
l
430
,
Že
m 25
ev.k
01
ekv
450
t
25,
opus
r
0.km
02 P
-2
vest
211
ávka
11
SO 1
níl
t
ávìs
O
02 N
S
261SO 1
188
.km 25,
ávkavest
níl
01Návìst
26SO 11-

. CH
ST ØI
ZA LD
O
V-

m
.k
st
e
v
cí
ka
í
v
á
uj
l
t
í
s
6
n
st
ce ,
78
vì
o
3
r
á
2
p
N
d
m
01
o
k
.
26
ch
st
od
10
e
p
v
SO
3
0,
ka
96
73
,
,
áv
3
l
3
2
2
ní
st
m
km
k
ì
.
.
áv
ev
st
N
v
e
t
v
t
03
os
6os
m
2
í
ím
èn
10
ni
èn
i
z
O
n
e
S
l
ez
l
Že
e
Ž
04
003
2
0
-2
10
10
O
S
1
SO
40

0
,
24

CHLÚ Ol
dř
i
chov u Duchcova

lokální biokoridor navržený

KO
N
EC
s
t
á
v
aj
í
c ST
í
k
m AVBY
3
3,
4
4
0
=3
3
,
532

dobývací prostor těžený

3
1
,
0

S
O
11
2
011
SO
Že
l
.m
11
os
20
tv
SO
-1
0
e
v.
11
Že
km
l
20
ez
n
3
0
i
1
èn
9
,
83
SO
Že
ím
4
l
.m
os
11
tv
os
2
0
t
e
v
v.
08
ev
km
Ž
.
e
k
l
31
m
.m
,
3
7
o
1
0
s
,
7
59
tv
zr
1
e
u
v
š
.k
en
m
í

lokální biokoridor

06
21 03
7
11 0,
3
m
.k

O
ÍK

5
57
,
23

1
63
,
43
i
m
t
a
k t
ov
r
n
Y
í
e i
v
t
c
VB i
a
L
z
A
r aST kt

interakční prvek

309
m 27,
ekvev.k
opust
03Pr
21SO 11-

N
JE

ova
chc
Du
vu
cho
i
dř
l
ú.O
k.

0
23,

í
c
í
j
u
t
s
e
oc
r
p
u
d
o
h
c
d
u
l
o
e
p
n
í
u
n
t
e
o
š
h
u
r
é
z
v
,
o
l
9
d
9
a
8
z
,
a
2
v
2
a
z
m
í
k
n
.
e
v
š
u
r
ve
z
t
,
s
3
2
mo
9
,
.
l
2
e
2
m
1Ž
k
0
.
0
v
2
ve
0
t
1
s
o
m
í
n
è
i
n
z
e
l
e
Ž
2
0
0

lokální biocentrum navržené

ce
i
m
o
st
o
ou
.H l
n
i
ú
k.
Bí
d
na

í
en
uš
zr
2,
21
,
29

m
k
.
v
dve
z
9
e
5
j
2
d
,
a
2
n
í
n
m2
è
k
i
.
n
l
v
i
1S
kve
0
e
t
2
s
2
u
p
0
o
1
r
P
1
SO
0
1
2
0
1
SO

regionální biokoridor

SO

8
2
2
,
2
2

lokální biocentrum

í cí
í
en uj
uš st
zr
e
0, oc
71 pr
,
28 hod
m
c
.k od
0
ev ,p
44
,
9
v
28
73
.
ek
t
m
28
us
.k
op km
ev
.
Pr st
tv
04
e
os
1- tv
ím
-2 os
èn
11 .m
ni
l
ez
SO Že
l
Že
06
005
-2
0-2
11
11

OV
CH
ØI
A
OLD
OV
ŽST U CHC
UD

v
o
c
d
u
H
.
ú
.
k

SO

y
b
v
a
t
s
0
0
9
,
1
2
e
c
i
=
n
9
e
1
t
9
e
,
1
Ø
2
T
m
k
eŽS
c
KÚ
k
u
r
t
s
n
o
k
Re

m
.k
ev
tv
os
ím
èn
ni
ez
l
Že
07
20
11

LEGENDA:

Vedoucí sdružení:

SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu:
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

ING. PAVEL LANGER

tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Garant profese:
ING. JITKA TOBOLOVÁ

Středisko:

SILNIC A DÁLNIC
Vedoucí střediska:

Odpovědný projektant SO, IO, PS: Vypracoval:

ING. HANA STAŇKOVÁ

ING. TOMÁŠ ADAM

ING. TOMÁŠ ADAM

Název akce:

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU
OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA
Část:

Kontroloval:

ING. MIROSLAV RADECHOVSKÝ
Číslo smlouvy:

17 020 201
Projektový stupeň:

Aktualizace PD
Datum:

05/2018
Číslo části:

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Název přílohy:

J
Měřítko:

1:10 000

Situace faktorů životního prostředí

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

/h

ZS
5

TZ
Z3

P
JP
PT,
Z
S,
K
b,
P,
Z
± 6
l,
,
L
JPP
l,
-z
SK,
-I
S,
K
00
b,
-5
,
12
±Z
1:
l,
,
P
0-P
JP
J6
-I
T,
P
P
00
P
Z
-5
,J
5 KS,
12
,
1:
ZPT
,b
9S,
P
J4
K
Z
b,
,±
P,
,p
Z
l,P
±
p,
-z
,
-I
l,L
00
-z
-5
00
12
-3
1:
11
01:
J6
0J6

P
JP
SK,
S,
K ,SK
b,
KS
b,
l,±Z,
-P, ,±Z,
0) ,p
38 -P
1, 00
75 -3
0/ :9
50 -1
0( 49
J
30
91:
9o4
K
l,S
Ob
KS
b,
Z,
/h
,±
,p
P
0V=40km
30
91:
9.96m
J4
dl

/h
m
k
/h
m
k
/h
V=40
m
k
V=40
m
h
5
=40
/
2
V
m
m
8
5
k
l.
/h
d
m
h
78
/
0
l.
h
V=50 60km km
.d
78
/
ž
l.
0
u
d
V=
2
m
9
0km /h
už.
2
V=1 12
m
.8
9
km
V=
m
.dl
82
60
l.
už
m
.d
866
V=
l.
/h
už
54
d
m
h
.9
k
/
8m
už. dl
50
81
h
=
l.
/
už.
0km
V
d
5
km
/h
už.
V=
40
7m
km
=
0
V
73
9m
l.
3
.d
V=4
7
ž
l.
u
19m
d
m
.2
už. dl
.233
už.
dl

už.

S
Z

dl
.1
52

m

14

1

m

TZ
Z
3

dl
.

4

60

m

ZS
6

TZZ
3 d
l
.4 6
0 m

4
10

17

TZZ
3 d
l
.53
8 m

.538
TZZ3 dl

.460 m
TZZ3 dl

m

.820 m
TZZ3 dl

.610 m
TZZ3 dl

3
Z
Z
T

.
l
d

0
61

m

3
Z
Z
T

.
l
d

0
2
8

m

dl
.
1
3
5

m

m

m

m

ZS
1
6

m

m
dl
.6
56

TZ
Z3

m
dl
.6
48

TZ
Z3

2-2

69
m
dl
.6
56

TZ
Z3

m
dl
.6
56
TZ
Z3

T
Z
Z
3

dl
.
64
8

T
Z
Z
3

m

dl
.
65
6

m

TZ

Z
3

8

dl
.
6
4

m

T
Z
Z
3

d
l.
65
6

m

mí
e
z
oú
h
é
v
o
v
a
l
p
á
oz
h
é
n
e
v
o
n
a
t
es
c
i
n
a
r
h
2
10

20

d
l
.

3

3
Z
Z
T

.
l
d

7
6

8

m

3
Z
Z
T

.
l
d

0
6
6

m

3
Z
Z
T

7
6
.
l
d

8

m

3
Z
Z
T

.
dl

0
6
6

m

3
ZZ
T

.
l
d

7
6

8

m

TZZ3

.
l
d

0
6
6

m

øez
od

v

m
e
iz
vn
ro
ú

z
øe
d
o

ì
lán
íp
n

0
42

m

m
e
iz
n
rov
ú

.
dl

v

ì
n
lá
íp
n

l.
d

4

5
3

m

d
l
.
4
2
0

m

od
øe
z

v

ní
p
l
á
nì
úr
o
v
ni
ze
m
od
øe
z

v

ní
p
l
á
nì
úr
o
v
ni
ze
m

d
l
.
4
3
5

m

dl
.42
0

ní
pl
án
ì
úr
ov
ni
ze
m

v

od
øe
z

dl
.4
35
ní
pl
án
ì

úr
ov
ni
ze
m
v
od
øe
z

m

m

m

dl
.2
2
ní
pl
án
ì
úr
ov
ni
ze
m
v

od
ø
ez

m
dl
.2
6

ní
pl
án
ì
úr
ov
ni
ze
m
v

od
ø
ez

m
dl
.7
40

m

dl
.7
40
ní
pl
án
ì

úr
ov
ni
ze
m
v
od
ø
ez

ní
pl
án
ì

úr
ov
ni
ze
m
v
od
ø
ez

v

m
od
øe
z

ní
pl
án
ì
úr
ov
ni
ze
m

v

od
øe
z

ní
pl
án
ì
úr
ov
ni
ze
m

dl
.
7
40

m

dl
.
7
40

iz
em

o
d
øe
z

v

ú
ro
v
n
izem

d
l
.
74
0

m
v

úr
ovn

n
ípl
á
n
ì

dl
.
7
4
0

m

TZ
Z
3

d
l
.
45
6

m

TZZ

3

d
l
.
4
60

m

T
ZZ
3

dl
.
4
5
6

m

TZ
Z
3

dl
.
4
60

m

T
Z
Z
3

d
l
.
4
56

m

T
Z
Z3

d
l
.
4
6
0

m

TZ
Z
3

d
l
.
4
56

m

T
Z
Z
3

dl
.
4
60

m

dl
.
48
7m
TZ
Z3

%.
5 m
5

14

%.
2 3m
17

0
0
0
,
1
3
dl
.
49
2m
TZ
Z3

dl
.
48
7m
TZ
Z3

2%.
30
0m 2,
5
187m%.
5%.
20
6m 2%.
28
6m

dl
.
49
2m
TZ
Z3

dl
.
48
7m
TZ
Z3

dl
.
49
2m
TZ
Z3

odøez v
úrovnizem
nípl
ánì dl
.103 m

0
0
5
,
1
3
odøez v
úrovnizem
nípl
ánì dl
.100 m

odøez v
úrovnize
m nípl
ánì dl
.202 m

odøez v
úrovnizem
nípl
ánì dl
.205 m

odøez v
úrovnize
m nípl
ánì dl
.202 m

odøez v
úrovnizem
nípl
ánì dl
.205 m

m

odøez v
úrovnizem
nípl
ánì dl
.4 36 m

0
0
0
,
2
3
odøez v
úrovnize
m nípl
ánì dl
.4 97

m

odøez v
úrovnize
m nípl
ánì dl
.4 36 m

odøez v
úrovniz
em nípl
ánì dl
.834

m

odøez v
úrovniz
em nípl
ánì dl
.84 5 m

0
0
5
,
2
3
odøez v
úrovnize
m nípl
ánì dl
.4 97

odøez v úrovnizem nípl
ánì dl
.834

m

odøez v úrovnizem nípl
ánì dl
.845 m

0
0
0
,
3
3

.834
ánì dl
m nípl
úrovnize
odøez v

.845 m
ánì dl
nípl
úrovnizem
odøez v

m

0
0
4
,
3
3
RE
CY
K
L
A
±NÍ
Z
Á
K
L
A
DNA

0
50
,
30
ní
p
l
á
n
ì

o
d
øe
z

Z
SVZ
Á
P
L
A
V
OV
É
M
ÚZ
E
MÍ
L
OU±E
NS
K
É
HO
P
OT
OK
A

Datum změny:
Číslo změny:

Obsah změny:
01

-

02

-

03

-

-

na
i
l
ŽST Bí

10
1

V

ní
p
lánì

d
l
.
82
0

2
9
,5
0
3
0
0
,0
0
0

12

12
m
=5
V
0k
=1
20
m
/h
km

už
.d
l
.2

ú
ro
v
n
izem

m
dl
.1
24

P
P
P
,J
JP
,
T
T
P
,ZP
Z
,
KS
KS
b,
b,
,
P
Z
±ZP,
±
,l,
l,
P,
l,P
l,
-z
-z
00
00
-3
-3
11
11
1:
1:
00J6
J6

/
h

m

v

m

2
9
,0
0
0
1

/h

už
.d
l
.1
82

o
d
øe
z

ZS 13

2
7
,5
0
28
,
00 0
0
28
,
50
0

Z
S

V=1
20km

m

25
,5
00

0
k
m

už
.dl
.21
1m

m

3
87

v
od
ø
ez

dl
.1
24
úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì

v
od
ø
ez

ZS
1
7

úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì

ZS 15

14

m

9

JPP

d
l.

5
3
8

T
Z
Z
3

27
,
00
0

=
4

4

dl
.

ní
pl
án
ì

T
Z
Z
3

ú
ro
v
n
izem

26
,
00
0
26,
500

V

ZS

J6
01:
12
-5
00
-I
-z
l
,
P,
p,
±

Z
P,
b,
J6
K
018 S,ZP
1:
12
T
-5
,
JPP
00
-I
-z
l
,
L,
19
l
,
±
Z
P,
b,
KS
,
ZPT,

v

m
dl
.1
8

úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì
v

dl
.1
5
úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì
v
od
ø
ez

8

5
m

o
d
øe
z

Z
S1
4
Z
S1
2

ZS
1
0

od
ø
ez

ZS
1
1

m

d
l
.1
5
.8
9
9
m

dl
.20
7.
6
4

m

m
dl
.3
48
úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì
v

dl
.3
44
úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì

v
od
ø
ez

ZS
9

odøe
z v
úrov
nize
m níp
l
ánì
dl
.22
8 m

odøe
z v
úrov
nize
m níp
l
ánì
dl
.317

2

3

J6
01:
11
-3
00
-z
l
,
L,
p,
±
Z
P,
b,
K
S,
Z
PT
,
JP
P

JPP

dl
.1
8.
61
4m

/2
78
,4
37
)IP
,p
,±
Z
,b
,K
S,
SK
,J
P
P

m

4

8
ZS

od
ø
ez

7
ZS

u
ž.
d
l
.42

bl
-o
49
-1
:7
,5
-1
90
(600

m

dl
.2
35

dl
.1
08

TZ
Z3

ní
pl
án
ì

3
7

m
dl
.3
1
5

úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì
v
od
ø
ez

dl
.2
90
úr
ov
ni
ze
mn
í
pl
án
ì

v
od
ø
ez

O

úr
ovni
ze
m

dl
.

m

dl
.8
20
TZ
Z3

16

v

ní
p
l
ánì

m
dl
.1
30
TZ
Z3

J4
91:
12
-5
00
-I
-z
l
,
L,
p,
±
ZP
,
b,
ZS
KS
,
ZPT,
3

od
øe
z

úr
ov
ni
z
e
m

TZZ

m

J4
91:
930
0P,
p,
J49
±
-1
Z,
:
9b,
30
KS
0P,
,
l
SK
,
±Z,
13
b,
KS
15
,
SK
J4
91:
930
0L,
l
,
±
Z
,
b,
K 14
S,
SK

22

v

dl
.
6
10

v
a
r
p
hú
c
ý
v
o
j
e
l
o
ak
s
a
r
t
J
601:
14760
-I
-zl
,
P,
l
,
±Z
TZ
P,
Z3
b,
dl
KS
.2
35
,
J
ZP
m
60T,
1:
J
11PP
300
-zl
,
L,
21
l
,
±Z
P,
b,
KS
,
ZP
J
T,
60J
TZ
PP
Z3
1:
dl
14.17
2
m
760
-I
-zl
,
P,
l
,
±Z
P,
b,
KS
,
ZP
T,
J
PP

o
dø
e
z

T
Z
Z
3

e
j
o
r
d
oz
h
é
v
i
č
é
ol
h
í
n
d
o
r
í
ř
map
s
á
op
h
é
n
n
a
r
h
c
eo
c
i
n
a
r
h
1

4

už.

m
88
8
1.
7
2
l.
d

3
10

v
ho
c
i
dø va
l
22
O co
,
00
T
h
S uc
22
0
Ž
,
D
50
u
23
0
,
00
0
23
,
50
24
0
2
4
,
,
50
0
0
0
0
23
O
bl
od
-j
øe
60
O
z
v
bl
-1
úr
-o
ov
:
14
ni
60
ze
-7
m
-1
ní
60
pl
:
án
14
ì
(1
dl
-7
.3
10
60
74
5/
(1
m
44
10
9,
0/
94
24
7)
60
-I,
73
zl
2)
,
L,
-Ip,
zl
±Z
,
P,
p,
P,
24
±ZP
b,
KS
,
b,
,
ZP
KS
T,
,
ZP
JP
T,
P
O
JP
bl
25
P
-j
od
60
øez
-1
v
:
úr
18
ov
ni
,
5ze
m
12
ní
pl
00
án
ì
(1
dl
.
10
3
8
7
0/
m
57
3,
45
6)
-Izl
,
P,
p,
±ZP,
b,
KS
,
ZP
T,
JPP

0
0
0
,
5
2

EGENDA:
L

Z
SP
ØI
P
B
PS
V
I
NÍ
HO
P
OT
OK
A(
I
D1
0
2
3
4
8
4
9
)

ě
t
š
i
n
e
v
a
t
s
í
n
e
z
í
ř
a
z
í
n
e
č
a
n
z
o

S
Z

Vypracoval:

Kontroloval:

Ing. Radmila Šmeráková

Ing. Tomáš Adam

Číslo části a přílohy:

v základní vodohospodářské mapě

J

2
mí
e
z
hú
c
ý
v
o
v
a
l
p
á
hz
c
ý
n
e
v
o
n
a
t
ůas
j
o
r
d
hz
c
ý
v
i
č
é
l

05/2018
1:50000
h
c
í
n
d
o
r
í
ř
mp
e
s
á
hp
c
ý
n
n
a
r
h
c
o
S,
Z
,
y
b
v
a
t
es
c
a
u
t
i
ás
n
d
e
l
h
e
Př

Datum:
Měřítko:
Název přílohy:

.
s
.
ASUSUDOPPRAHAa
ŘOVÁNA BEZSOUHL
ŠI
PŮSOBEM ROZ
NÝM Z
I
ROVÁNANEBO J
KOPÍ
.
0Sb
0
0
2
/
1
2
1
.
ÁKONAč
EZ
EBÝTDL
EHO ČÁSTNEMŮŽ
ÁDNÁJ
Ž
O.
L
OUVYO DÍ
UŠNÉSML
SL
UPŘÍ
EVESMYSL
VATPOUZ
Í
EUŽ
Z
DOKUMENTL

3
Z
Z
T

197
l.
d

m

z
øe
od

v

rovni
ú

3
Z
Z
T

m
e
z

ì
n
lá
p
ní

7
19
l.
d

m

6

m

7

už.

11 l-o4

Ob

PP
J
,
SK
S,
K
b,
,
±Z
p,
P,
6)
96
8,
42
/
00
10
0(
30
91:
9-

2

m
15
.1
2
.5
dl

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:

Obsah změny:

01

-

Datum změny:
-

02

-

-

03

-

-

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Investor:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Oldřichov - Bílina_P"

SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu:

Správce:

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

ING. PAVEL LANGER

tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Garant profese:
ING. JITKA TOBOLOVÁ

Středisko:

202 SILNIC A DÁLNIC
Vedoucí střediska:

Odpovědný projektant SO, IO, PS: Vypracoval:

Kontroloval:

ING. HANA STAŇKOVÁ

ING. KATEŘINA HLADKÁ,Ph.D.

ING. TOMÁŠ ADAM

ING. KATEŘINA HLADKÁ,Ph.D.

Název akce:

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU
OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA
Část:

Číslo smlouvy:

17 020 201
Projektový stupeň:

Aktualizace PD
Datum:

05/2018
Číslo části:

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Název přílohy:

J
Měřítko:

Počet formátů:

-

Přílohy

-

Číslo přílohy:

2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Číslo změny:

Obsah změny:

01

-

-

02

-

-

03

-

-

Název přílohy:

Datum změny:

Vypracoval:

Kontroloval:

FRANTIŠEK KOHLÍČEK

ING. KATEŘINA HLADKÁ, Ph.D.
Měřítko:

Datum:

-

05/2018

Číslo části a přílohy:

Hluková studie

-

1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“
Hluková studie

OBSAH
1.

ÚVOD ................................................................................................................................ 2

2.

LEGISLATIVA ................................................................................................................ 2

3.

AKUSTICKÉ VÝPOČTY ............................................................................................... 7
3.1

4.

NEJISTOTA VÝPOČTU .................................................................................................... 7

VÝCHOZÍ ÚDAJE .......................................................................................................... 8
4.1

POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ ............................................................................................. 8

5.

TECHNOLOGIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY .............................................................. 8

7.

VÝPOČTY A VYHODNOCENÍ .................................................................................. 10
7.1

POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ DOPRAVY ........................................................ 10

7.2

ROZDĚLENÍ STAVBY NA UCELENÉ ÚSEKY.................................................................... 11

7.3

VÝPOČTOVÉ BODY ...................................................................................................... 11

7.5

LOKALITA ŽELÉNKY ................................................................................................... 12

7.6

LOKALITA OLDŘICHOV ............................................................................................... 13

8.

HLUK ZE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ .................................................................... 15

9.

MĚŘENÍ HLUKU .......................................................................................................... 16

10.

HLUK Z PROVÁDĚNÍ STAVBY ............................................................................. 17

10.1

NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ............................................................................... 17

10.2

NÁVRH TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ HLUKU ............... 18

11.

ZÁVĚR ......................................................................................................................... 18

12.

POUŽITÁ LITERATURA ......................................................................................... 19

1

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“
Hluková studie

1. ÚVOD
Hluková studie je zpracována jako součást dokumentace pro posouzení vlivu stavby na
životní prostředí „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“.
Hluková studie se zabývá porovnáním hlukové zátěže stávajícího stavu s rokem 2000 a
s výhledovým stavem (rok 2020).
Součástí studie je i měření hluku a vibrací ze stávající železniční dopravy u nejbližší obytné
zástavby a komentář k hluku z provádění tavby.

2. LEGISLATIVA
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve
znění pozdějších předpisů Pro dopravní hluk je významný především § 30 a § 31 tohoto
zákona, který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými
opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím
předpisem (viz dále).
Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (NV č. 217/2016 ze
dne 15. června 2016). Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a
upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní
prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro
chráněný vnitřní prostor staveb.
2.1 Výtah z §30 Zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně
rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí
jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluk zvenčí do chráněného
vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení
pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a
obytné místnosti ve všech stavbách. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání
hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického,
nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného
domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
2.2 Hygienické limity hluku
V následující tabulce jsou uvedeny korekce pro stanovení hygienických limitů hluku
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru.
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2.2.1.1 Tabulka korekcí podle druhu chráněného prostoru a denní a noční době (základní
hladina akustického tlaku LAeq,T je 50 dB)
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
(základní hladina akustického tlaku je 50 dB)
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
0
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
chráněný ostatní venkovní prostor

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce – 5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic
zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se
přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na drahách, silnicích III. třídy, místních komunikacích
III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 ods. 1 zákona č. 13/1997 Sb.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Stará hluková zátěž (vyplývá z nařízení vlády):
Starou hlukovou zátěží se rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných
venkovních prostorech staveb, který existoval již před 1. lednem 2001, je působený dopravou
na pozemních komunikacích nebo drahách a překračoval hodnoty hygienických limitů
stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby.
Stará hluková zátěž se zjišťuje pro denní dobu LAeq,16h a pro noční dobu LAeq,8h měřením nebo
výpočtem z údajů poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo
dráhy o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000. Hygienický limit
stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy.
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž zůstává zachován i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a
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rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a pro krátkodobé objízdné trasy.
Hygienický limit staré hlukové zátěže nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou
na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní
komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. Jestliže ale byl hluk působený dopravou na
pozemních komunikacích a dráhách před zvýšením o více než 2 dB nad hodnotami uvedenými
v tabulce 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB.
2.2.1.2 Tabulka 2 části A nařízení vlády – hodnoty hluku působeného dopravou na
pozemních komunikacích a drahách pro použití další korekce +5 dB podle § 12, ods. 6 věty
třetí.
Pozemní komunikace a Doba dne
železniční dráhy

LAeq,T [dB]

Dálnice, silnice I. a II. Denní
třídy, místí komunikace
Noční
I. a II. tř.

65

Silnice
III.
tř., Denní
komunikace III. tř. a
Noční
účelové komunikace
Železniční
v ochranném
dráhy

55
60
50

dráhy Denní
pásmu
Noční

65

Železniční dráhy mimo Denní
ochranné pásmo dráhy
Noční

60

60

55

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný venkovní
prostor v ochranném pásmu dráhy i za ochranným pásmem dráhy stanoví orgán
ochrany veřejného zdraví na základě porovnání hlukové zátěže z roku 2000,
stávajícího stavu a výhledového stavu.
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2.3 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb pro hluk ze stavební činnosti
2.3.1.1 Tabulka – hygienické limity (základní hladina LAeq =50 dB pro den a 40 dB pro
noc)
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

celkový limit [dB]

od 6.00 do 7.00

+10

60

od 7.00 do 21.00

+15

65

od 21.00 do 22.00

+10

60

od 22.00 do 6.00

+5

45

2.4 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou místností
ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních
prostorách staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
2.4.1.1 Tabulka – hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní
hladina LAeq,T =40 dB)
Druh chráněné místnosti

Doba působení

Korekce

Limitní
hladina
hluku
[dB]

Nemocniční pokoje

6.00 až 22.00 h

0

40

22.00 až 6.00 h

-15

25

Lékařské vyšetřovny, ordinace

Po
dobu -5
používání

Obytné místnosti

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

35

0+)
-10

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, Po dobu užívání
jeslí a staveb pro předškolní a školní výchovu a
+5
vzdělávání

40/45*)
+)

30/35*)

45

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory
funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním
rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním
souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné
místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy,
kde je hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se přičítá další
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korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb
povolených k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005.
*)

Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací

2.5 Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb
Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou
váženou
hladinou zrychlení vibrací Law,T se rovná 75 dB, nebo
hodnotou zrychlení aew se rovná 0,0056 m/s2 .
Hygienické limity vibrací uvedené v prvním odstavci v chráněných vnitřních prostorech
staveb se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době trvání
vibrací.
Korekce hygienického limitu podle prvního odstavce jsou v závislosti na typu prostoru, denní
době a povaze vibrací upraveny v následující tabulce.
2.5.1.1 Tabulka - korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru
staveb, denní dobu a povahu vibrací
Povaha vibrací
Přerušované a
Druh chráněného
prostoru

vnitřního Denní doba nepřerušované
vibrace

Opakující se
Otřesy

Korekce
[dB]

(1)

[dB]

(1)

den

0

1

0

1

noc

0

1

0

1

den

6

2

24

16

noc

3

1,41

3

1,41

den

6

2

24

16

noc

3

1,41

3

1,41

Přednáškové síně, učebny a den
pobytové
místnosti noc
jeslí a staveb pro
předškolní a školní
výchovu a vzdělávání

6

2

24

16

3

1,41

3

1,41

Ostatní chráněné vnitřní nepřetržitě
prostory staveb

12

4

42

128

Operační sály

Obytné místnosti

Nemocniční pokoje

Maximálně jsou přípustné 3 výskyty otřesů za den.
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Celkový hygienický limit vibrací v obytných objektech je tedy
81 dB den a 78 dB pro noc.

3. AKUSTICKÉ VÝPOČTY
Výpočet byl proveden pomocí programového vybavení SoundPlan HighPerf 6.4 fy
Braunstein+Berndt GmbH podle technologie dopravy, zadané investorem (dopis v příloze).
Podklad pro vytvoření 3D modelu tvořily rastrové digitální mapy v měřítku 1 : 10 000
Zabaged, 3D model stávajícího zaměření a 3D model nově navrženého drážního tělesa
v měřítku 1 : 1000.
Výpočetní síť referenčních bodů je počítána s krokem 20 m v ose x a y.
Intenzita dopravy je uvažována dle uvedené dopravní technologie pro výhledový stav.
Rozdělení dopravy na denní a noční dobu je provedeno podle dodané dopravní technologie.
Výsledkem jsou hlukové mapy jednotlivých lokalit s průběhem izofon. Hlukové mapy jsou
vykresleny jednak bez protihlukových stěn, jednak případně s protihlukovými stěnami.
Hodnoty pro denní i noční dobu jsou uvedeny také v tabulkách s výpočtovými body.
Jsou modelovány mapy pro denní i noční dobu. Hodnoty ve výpočtových bodech jsou pro
denní i noční dobu uvedeny v tabulkách s výpočtovými body.
Do výpočtů nebylo možno zahrnout např. brždění vlakových souprav, posunování vagónů a
manipulace v žel. stanicích, hlučnost staničních rozhlasových zařízení, používání výstražných
hlukových signálů apod.
Studie dále nepočítá se zatížením obytných objektů hlukem z dalších zdrojů, a to jak
stacionárních, tak mobilních (především silniční dopravy).
Stávající zatížení obytné zástavby hlukem bylo prověřeno měřením. Výsledky měření jsou
součástí hlukové studie jako samostatná složka - Měření hluku a vibrací, provedené firmou
Revita Engineering – Libor Brož.
Výpočtové body jsou umístěny na fasádě, ve výpočtu tedy již nejsou zahrnuty odrazy od
fasády chráněných objektů.
Další podrobnější informace či objasnění jednotlivých částí výpočtu je možno získat u
zpracovatele této studie.
3.1 Nejistota výpočtu
Autor programu udává chybu v jednotlivých algoritmech ± 0,2 dB. Na základě provedeného
ověření programu SOUNDPLAN pro používání v ČR byla zjištěna přesnost výpočtů
s tolerancí ±2dB.
Ověření bylo provedeno Národní referenční laboratoří pro hluk v komunálním prostředí v
červenci 1997.
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE
4.1 Popis zájmového území
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ je stavba, která
představuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, nové trakční vedení, nové
zabezpečovací zařízení, kabelizaci, sdělovací zařízení, opravy mostů, výstavba nových
nástupištních hran, osvětlení a další části nutné ke standardnímu provozu na této trati. Vše
bude prováděno ve stávající stopě na stávající dvoukolejné trati (jediná uvažovaná přeložka
trati bude řešena někdy v budoucnu jako samostatná stavba a není součástí této stavby).
Místem rekonstrukce je mezistaniční úsek Oldřichov u Duchcova (od vjezdového návěstidla
ze směru Řetenice, km 21,823) – Bílina (po vjezdové návěstidlo ze směru Oldřichov u
Duchcova, km 33,440) na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Cheb. Tato trať je označena
v jízdním řádu pro cestující číslem 130, v nákresném jízdním řádu č. 504. Je součástí dráhy
celostátní a náleží do TEN-T, dvoukolejná, je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční
proudovou soustavou o napětí 3 kV. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov
u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice
(km 32,0). Dovolená traťová třída zatížení je D4, rychlost 80 – 100 km/h. Trať je zařazena dle
předpisu 18/86-PMR do 2.třídy. Provozovatelem dráhy je SŽDC s. o., místním správcem OŘ
Ústí nad Labem.
Zvýšení rychlosti představuje pouze úpravy míst, kde dnes dochází vlivem špatného stavu
kolejiště ke snížení rychlosti (na mostech, výhybkách apod.) Ke skutečnému nárůstu rychlosti
vlakových souprav nedojde.

5. TECHNOLOGIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
V posuzovaném úseku se jedná o elektrizovanou trať, provozovanou po skončení
modernizace rychlostí max. 80 - 100 km/h.
Technologické údaje o dopravě (počet, druh a délka jednotlivých vlaků, max. rychlosti,
procento diskových brzd a další) pro výpočet hlukové zátěže byl převzat od dopravního
technologa SUDOPu Praha a.s., Ing. Tomáše Kafky.

6. TECHNOLOGIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
V posuzovaném úseku se jedná o elektrizovanou trať, provozovanou po skončení
modernizace rychlostí max. 80 - 100 km/h.
Technologické údaje o dopravě (počet, druh a délka jednotlivých vlaků, max. rychlosti,
procento diskových brzd a další) pro výpočet hlukové zátěže byl převzat od dopravního
technologa SUDOPu Praha a.s., Ing. Tomáše Kafky.
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6.1.1.1 Tabulka – doprava v roce 2000
Rok

Druh
dopravy

Nakl

2000
Os

Ost

Počet Počet
Druh vlaku vlaků vlaků
den
noc
Expresní
nákladní
2
3
vlak
Manipulační
nákladní
1
0
vlak
Průběžný
nákladní
23
12
vlak
Osobní vlak 25
5
Rychlík
15
1
Soupravový
1
vlak
Spěšný vlak 1
1
Lokomotivní
2
1
vlak
Služební
4
2
vlak
Celkem

74

Diskové
brzdy v Délka
%

Rychlosti
km/hod

0

282

90

0

60

80

0

397

80

0
0

133
179

100
100

0

70

100

0

122

100

0

20

80

0

70

60

25

6.1.1.2 Tabulka – intenzity dopravy pro rok 2016
Počet Počet
Druh
Rok
Druh vlaku vlaků vlaků
dopravy
den
noc
Expresní
nákladní
1
1
vlak
Manipulační
Nakl
nákladní
2
1
vlak
Průběžný
nákladní
6
3
vlak
2016
Osobní vlak 33
7
Rychlík
17
1
Os
Soupravový
2
1
vlak
Spěšný vlak 5
3
Lokomotivní
2
1
vlak
Ost
Služební
4
2
vlak
Celkem
72
20

Diskové
brzdy v Délka
%

Rychlosti
km/hod

0

283

90

0

55

80

0

396

80

100
17

80
179

100
100

100

80

100

50

131

100

100

20

80

0

70

60
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6.1.1.3 Tabulka – intenzity dopravy pro výhled
Počet Počet
Druh
Rok
Druh vlaku vlaků vlaků
dopravy
den
noc
Expresní
nákladní
1
1
vlak
Manipulační
nákladní
2
1
Nakl
vlak
Výhled
Průběžný
nákladní
12
6
vlak
Osobní vlak 51
17
Os
Rychlík
17
1
Spěšný vlak 10
4
Celkem
93
30

Diskové
brzdy c Délka
%

Rychlosti
km/hod

100

600

100

0

100

60

0

400

90

100
100
100

80
179
80

120
140
140

7. VÝPOČTY A VYHODNOCENÍ
7.1 Porovnání stávající a výhledové dopravy
Pro porovnání stávající a výhledové dopravy jsou v následující tabulce uvedeny celkové počty
vlaků.
7.1.1.1 Porovnání počtu vlaků - stávající a výhledové
Úsek

Úsek
Bílina

Doprava v roce 2000 Stávající doprava

Výhledová doprava

osobní/nákladní

osobní/nákladní

osobní/nákladní

78/14

100/23

Oldřichov 58/41

Z tabulky je patrné, že proti roku 2000 dojde k navýšení počtu osobních vlaků, u nákladních
vlaků dojde k poklesu.
Proti stávající dopravě dojde k navýšení počtu vlaků:
V následující tabulce je uvedeno porovnání vypočtených hladin akustického tlaku ve
vzdálenosti 25 m od zdroje:
7.1.1.2 Porovnání hlukové zátěže
Ekvivalentní hladina Stav k roku
akustického tlaku ve 2000
vzdálenosti 25 m od den/noc
zdroje
[dB]

Stávající
stav 2016

Výhledový
stav 2020

Navýšení
Navýšení
(2017-2000) (2020-2000)

den/noc

den/noc

den/noc

den/noc

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

Úsek Oldřichov
Bílina

63,4/62,6

66,2/65,2

-5,6/-5,1

-2,8/-2,5

– 69,0/67,7
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Z výše uvedeného je patrné, že ve výhledu dojde proti toku 2000 k nárůstu počtu
projíždějících osobních vlaků a k poklesu nákladních vlaků. Vlivem použití souprav
s diskovými brzdami a vlivem nového železničního svršku a spodku (ve výpočtu je
uvažováno s ideálním stavem svršku u všech variant, proto vypočtené hodnoty pro rok
2000 a 2016 budou ve skutečnosti vyšší, než jsou vypočtené hodnoty, a to cca o 3 dB)
však nedojde k navýšení hlučnosti proti provozu na stávající trati v roce 2000.
Vzhledem k tomu, že hodnoty pro všechny roky překračují základní hygienický limit 60 dB
pro den a 55 dB pro noc v ochranném pásmu dráhy a navýšení hlučnosti ani pro stávající stav
ani pro výhled proti roku 2000 nepřekračují hodnoty 2 dB, lze pro uvedenou stavbu přiznat
hygienický limit pro starou hlukovou zátěž.
Na základě výše uvedeného lze pro trať přiznat hygienický limit pro „starou hlukovou
zátěž“, tedy 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
7.2 Rozdělení stavby na ucelené úseky
Vzhledem k malým rozdílům v rychlostech je celá stavba posuzována jako jeden ucelený
celek.
7.3 Výpočtové body
7.3.1.1 Tabulka – identifikace výpočtových bodů
Označení
bodu
VB1

Číslo
parcely
106

Číslo popisné

Katastrální území

93

VB2

85

76

VB3

113/2

183

VB4

267

Bez č.p.

VB5
VB6
VB7
VB8

101/1
124
20
102

98
141
24
20

Zábrušany,
Želénky
Oldřichov,
Jeníkov
Oldřichov,
Jeníkov
Oldřichov,
Jeníkov
Jeníkov
Jeníkov
Zábrušany
Světec,
Chotějovice

Způsob využití

k.ú. Rodinný dům
k.ú. Objekt k bydlení
k.ú. Objekt k bydlení
k.ú. Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Rodinný dům
Rodinný dům
k.ú. Objekt k bydlení109

7.4 Porovnání hlukové zátěže
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty v jednotlivých výpočtových bodech pro rok 2000,
rok 2016 a pro výhledový stav (po dokončení stavby, cca v roce 2020).
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7.4.1.1 Tabulka – porovnání hlukového zatížení v jednotlivých referenčních bodech pro
roky 2000, 2016 a pro výhledový stav v denní a noční době

rozdíl

rozdíl

výhled- 2000 2016-2000

Rok 2000

Rok 2016

Výhledový
stav
rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl

Č.

podlaží Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

den

noc

den

noc

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

VB1

1. Floor

66,4

65,4

60,8

60,2

63,0

61,9

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB1

2. Floor

66,9

65,8

61,3

60,6

63,4

62,4

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB2

1. Floor

62,3

61,2

56,7

56,0

58,8

57,8

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB2

2. Floor

63,9

62,8

58,2

57,6

60,4

59,4

-3,5

-3,4

-5,7

-5,2

VB3

1. Floor

58,7

57,6

53,1

52,4

55,2

54,2

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB3

2. Floor

61,9

60,9

56,3

55,7

58,5

57,5

-3,4

-3,4

-5,6

-5,2

VB4

1. Floor

57,6

56,5

52,0

51,4

54,1

53,1

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB4

2. Floor

58,4

57,4

52,8

52,2

55,0

53,9

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB5

1. Floor

56,3

55,2

50,7

50,1

52,8

51,8

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB5

2. Floor

56,9

55,8

51,3

50,7

53,4

52,4

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB6

1. Floor

62,5

61,5

56,9

56,3

59,1

58,0

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB6

2. Floor

64,2

63,1

58,6

57,9

60,7

59,7

-3,5

-3,4

-5,6

-5,2

VB7

1. Floor

52,8

51,7

47,2

46,6

49,3

48,3

-3,5

-3,4

-5,6

-5,1

VB7

2. Floor

53,1

52,1

47,5

46,9

49,7

48,6

-3,4

-3,5

-5,6

-5,2

VB8

1. Floor

52,9

51,8

47,9

47,1

49,7

48,6

-3,2

-3,2

-5,0

-4,7

VB8

2. Floor

53,9

52,8

48,9

48,1

50,7

49,6

-3,2

-3,2

-5,0

-4,7

7.5 Lokalita Želénky
V této lokalitě jsou obytné objekty situovány v řadě směřující směrem ke kolejím, řada končí
v bezprostřední blízkosti kolejiště. Kolejiště je zde na násypu cca 3 m nad úrovní posledního
obytného objektu.
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Výpočtový bod VB1 je shodný s měřícím bodem, jedná se o objekt u obce Želénky, č.p. 93
v k.ú. Zábrušany.

Foto č. 1 – Nejbližší objekt u trati v Želénkách
Vypočtené hodnoty pro výhledový stav se pohybují pod hygienickým limitem.
7.5.1.1 Tabulka – hodnoty vypočtené pro výpočtový bod Želénky
Výhledový stav

Č.

podlaží

VB1

1. Floor

VB1

2. Floor

Ld

Ln

dB

dB

61,8
63,3

60,4
61,9

Hygienický
limit
den/noc

Vztah k limitu

70/65
70/65

vyhovuje
vyhovuje

V následujících mapkách je předpokládané hlukové zatížení obytných objektů v dané lokalitě
pro výhledový stav.
U tohoto objektu nejsou překročeny hygienické limity v přízemí ani v prvním patře.
Proto zde žádná protihluková opatření nenavrhujeme.
7.6 Lokalita Oldřichov
Jedná se o objekty na k.ú. Oldřichov i Jeníkov, nejbližší objekt je obytný objekt č.p. 76
v k.ú. Jeníkov (vpravo od trati), označený jako VB2. Další obytné objekty jsou umístěny
na vyvýšenině vlevo od trati, tyto jsou ale ve větší vzdálenosti.
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7.6.1.1 Tabulka – hodnoty vypočtené pro výpočtový bod v k.ú. Jeníkov
Výhledový stav

Č.
VB2
VB2

podlaží

Ld

Ln

dB

dB

58,8
2. Floor 60,4
1. Floor

57,8
59,4

Hygienický
limit
den/noc

Vztah k limitu

70/65
70/65

vyhovuje
vyhovuje

Foto 2 – drážní domek č.p. 76 v k.ú. Jeníkov
U tohoto objektu nejsou prokazatelně překročeny hygienické limity pro noční dobu, proto zde
žádná protihluková opatření nejsou navržena. Instalace protihlukových stěn by také byla
velice finančně náročná a nebyla by úměrná výslednému efektu.
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Foto 3 – obytné objekty vlevo od trati v Oldřichově, několik metrů nad tratí
Tyto objekty již vyhoví hygienickému limitu bez opatření s rezervou.
Výpočtový bod je také měřícím bodem

8. HLUK ZE SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Ve všech železničních stanicích i zastávkách budou instalována rozhlasová zařízení.
Pro hlášení cestujícím bude použito rozhlasové zařízení schválené pro provozování v síti
SŽDC s.o. Rozhlasová ústředna bude umožňovat snížení výkonu v noční době.
Reproduktory pro ozvučení železniční stanice nebo zastávky budou umístěny na stožárech
osvětlení, zastřešení, případně na samostatných stožárech. Vzdálenost stožárů od sebe je
v rozmezí 14 – 17 m v závislosti na vzdálenosti stožárů osvětlení. Reproduktory budou
nasměrovány tak, aby nezasahovaly obytné objekty.
Hladina hluku v nejbližším prostoru, kde se ještě může vyskytovat posluchač, nesmí
přesáhnout hodnotu 90 dB. Hladina zvuku při hlášení má být cca 10 – 15 dB nad hladinou
trvalého hluku (nad pozadím). V libovolném místě poslechu musí být rozdíl akustického
signálu (mezi rozhlasovým zařízením a pozadím) nejméně 6 dB.
Nastavení akustických parametrů (zejména hlasitosti) nového rozhlasového zařízení se
provede ve smyslu platných norem, předpisů a vyhlášek. Úroveň srozumitelnosti hlasu musí
vyhovovat požadavkům CR/HS PRM TSI 2008164/164/ES, bodu 4.1.2.12, která říká: Mluvené
informace musí mít ve všech oblastech minimální úroveň RASTI 0,5, v souladu s normou IEC
60268-16. Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického tlaku
na hranici ochranného pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb.
Akustické parametry rozhlasových zařízení budou po realizaci proměřeny.
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Pro komunikaci dopravních zaměstnanců v kolejišti při provádění posunu budou využity
místní rádiové sítě MRS v pásmu 150 MHz.

9. MĚŘENÍ HLUKU
Pro dokladování stávající hlukové zátěže bylo provedeno měření hluku ve 2. vytipovaných
měřících bodech. Měření provedla firma REVITA Engineering s.r.o. Výsledky měření jsou
uvedeny v příloze této dokumentace.
9.1.1.1 Tabulka – identifikace výpočtových a měřících bodů
Číslo bodu Číslo parcely Číslo popisné Způsob využití
k.ú. Zábrušany
106
93
Želénky, objekt bydlení
1
k.ú. Jeníkov
85
76
Oldřichov, objekt bydlení
2
Pro porovnání jsou v následující tabulce uvedeny naměřené a vypočtené hodnoty
9.1.1.2 Tabulka – porovnání vypočtených hodnot pro stávající stav s naměřenými
hodnotami v nejbližších bodech.
Měřící bod (MB)
Výpočet
Porovnání vypočtených a
Výpočtový
č.
bod
naměřených hodnot
den /noc
(měření-výpočet)
Naměřeno
stávající
(korigovaná
den
(dB)
hodnota)
(dB)
den
(dB)
60,8/60,2 *)
VB1
2
61,3/60,6
64,7/62,3
3,4/1,7
1
VB2
58,2/57,6
69,5/57,7
1,3/0,1
*) pod sebou jsou uvedeny hodnoty v prvním a ve druhém podlaží.
Z uvedeného porovnání vyplývá, že naměřené hodnoty jsou cca o 0,1 – 3,4 dB vyšší, než
hodnoty vypočtené. Je to dáno především tím, že výpočet je proveden na ideální stav trati,
kterému stávající trať neodpovídá. Optimalizace (a uvedení trati do optimálního stavu)
obvykle přinese zlepšení o cca 3 – 4 dB. Pokud bychom přičetli k výpočtu ony 3 – 4 dB na
dnešní stav svršku a spodku, pak bychom dostali hodnoty korespondující s naměřenými,
nekorigovanými hodnotami. Je tedy evidentní, že naměřené i vypočtené hodnoty spolu
korespondují a odpovídají realitě.
Měření hluku bylo doplněno u č.p. 57 parcela 151/1 k.ú. Chotějovice a č.p. 99 parcela 177,
protokol o zkoušce č. 4971-088-18.
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9.1.1.3 Tab. Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Chotějovice č.p. 57.
Hodnotící
doba

Korigovaná
hodnota

Nejistota U

Výsledná
hodnota

Limit
LAeq,T

LAeq,T

LAeq,T –U

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

hodnocení

Den (6-22 h)

51,3

±2,0

49,3

55,0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

51,2

±2,0

49,2

50,0

vyhovuje

9.1.1.4 Tab. Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Chotějovice č.p. 99.
Hodnotící
doba

Korigovaná
hodnota

Nejistota U

Výsledná
hodnota

Limit
LAeq,T

LAeq,T

LAeq,T –U

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

hodnocení

Den (6-22 h)

50,4

±2,0

48,4

50,0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

50,2

±2,0

48,2

50,0

Vyhovuje

V závěru protokolu měření hluku je uvedeno: Výsledné hodnoty leží nepatrně pod
hygienickými limity hluku pro den i noc. Podotýkám však, že v době měření byl na trati
minimální provoz nákladních vlaků – což je podle vyjádření výpravčího v Bílině
standardní stav. Zachycen byl pouze kratší nákladní vlak. S ohledem na tuto skutečnost nelze
vyloučit, že v případě zachycení delšího nákladního vlaku budou celkové hodnoty hluku
vyšší, zejména pak pro noční dobu.
Ze stanoviska KHS ze dne 14.2.2018, které je přílohou dokumentace, vyplývá možnost
použití limitu pro starou hlukovou zátěž 70 dB pro den a 65 dB pro noc. To znamená, že
naměřené hodnoty hluku splňují hygienický limit.

10. HLUK Z PROVÁDĚNÍ STAVBY
Hluk z provádění stavby nepředstavuje pro jednotlivé úseky vážný problém, vzhledem
k tomu, že je zde velmi málo chráněných objektů v blízkosti trati. V blízkosti trati jsou pouze
objekty v ulici téměř kolmé ke trati Želénkách a drážní domek v k.ú. Jeníkov č.p. 76.
Pro ochranu těchto objektů před hlukem z výstavby jsou dále uvedeny obecné podmínky. Za
dodržení hygienických limitů je odpovědný stavbyvedoucí.
10.1 Nejvýše přípustné hodnoty
Nejvyšší stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro provádění staveb jsou uvedeny
v kapitole Legislativa, jsou také zrekapitulovány v následující tabulce.
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10.1.1.1 Tabulka – hygienické limity (základní hladina LAeq = 50 dB)
posuzovaná doba (hod)

korekce [dB]

Celkový limit [dB]

od 6.00 do 7.00

+10

60

od 7.00 do 21.00

+15

65

od 21.00 do 22.00

+10

60

od 22.00 do 6.00

+5

55

10.2 Návrh technických a organizačních opatření k omezení hluku
Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací v blízkosti chráněné zástavby
doporučujeme v uvedených lokalitách následující opatření:
•

Všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny
pouze v denní době, a to cca od 8 do 16 hodin, další vhodné práce je možné provádět
v době od 7 do 19 hodin).

•

Případné požadavky na noční práce v blízkosti chráněných objektů je třeba v předstihu
konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky.

•

Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností

•

Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou
s pohltivým povrchem (útlum cca 4 - 8 dB/A/).

•

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

•

Dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby

•

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

•

Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny.

•

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

11. ZÁVĚR
Tato akustická studie předkládá výsledky a porovnání výpočtu výhledových ekvivalentních
hladin akustického tlaku s hodnotami v roce 2000 pro možnost využití hygienického limitu
pro „starou hlukovou zátěž“. Z výsledků vyplývá možnost použití tohoto hygienického limitu
a jeho splnění i bez protihlukových opatření. Proto pro tuto stavbu nejsou žádná protihluková
opatření navrhována.
Zpracování dokumentace bylo konzultováno s orgány ochrany veřejného zdraví (KHS
Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice).
Součástí dokumentace je i část Měření hluku a vibrací
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1 Předmět zkoušky
Zařízení:

Optimalizace trati Oldřichov – Bílina

Objednatel:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Účel měření:

Průzkumné měření.

Datum měření:

17.5.2017, 10-16 h

2 Metoda měření
Měření provedeno dle:

Hluk: ČSN ISO 1996-1 (Srpen 2004) Akustika. Popis, měření a hodnocení
hluku prostředí. ČSN ISO 1996-2 (Srpen 2009) Akustika - Popis, měření a
posuzování hluku prostředí. Metodický návod MZd pro měření hluku v
mimopracovním prostředí, č.j. HEM-300-11.12.01-34065.
Vibrace: ČSN ISO 2631-2 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím –
Část 2 : Vibrace v budovách (rozsah 1 Hz až 80 Hz). Metodický návod MZd
pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací Č.j. HEM-30026.4.01-16344.

Požadavky, limity:

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

Nejistota měření:

Hluk: Rozšířená nejistota měření s konfidencí 95 %: ±2 dB, stanovení viz
metodický návod HEM-300-11.12.01-34065, viz výsledky měření.
Vibrace: Rozšířená nejistota měření s konfidencí 95 %: ±2 dB, stanovení viz
metodický návod HEM-300-26.4.01-16344, § 8, tabulka 4.
Meteorologické podmínky: Teplota = ±2 %. Relativní vlhkost vzduchu = ±9 %.
Rychlost proudění vzduchu = ±4 %.

3 Měřicí aparatura
Zvukoměr vyhovující třídě přesnosti 1 dle ČSN IEC 651: Přesný integrující zvukoměr Brüel & Kjaer typ
2231, výrobní číslo 1699098, ověřovací list č. 8012-OL-10203-15, platný do 4.6.2017 s mikrofonem Brüel
& Kjær typ 4189, výrobní číslo 2417693, ověřovací list č. 8012-OL-10204-15, platný do 4.6.2017. Přesný
integrující zvukoměr NTI Audio typ XL2, výrobní číslo A2A-06572-E0, ověřovací list č. 8012-OL-10262-16,
platný do 7.6.2018 s mikrofonem NTI Audio typ MC 230, výrobní číslo 7335, ověřovací list č. 8012-OL10263-16, platný do 7.6.2018.
Akustický kalibrátor: Larson-Davis, typ CAL200 - 114dB/1000 Hz, výrobní číslo 11704, kalibrační list č.
8012-KL-10208-15, vydaný ČMI Praha, platnost kalibrace stanovená laboratoří je 2 roky, tedy do
2.6.2017. Kalibrace byly provedeny včetně prodlužovacích mikrofonních kabelů v případě jejich nasazení.
Meteorologická stanice: Meteorologická stanice: Termický anemometr Airflow TA-35, výr. č. 113447 se
sondou TP-330-1, kalibrační list č. ANM – 150194, vydaný dne 25.11.2015, platnost do 24.11.2018.
Vlasový barometr Brüel & Kjaer UZ-0001. Teploměr a vlhkoměr Airflow Commet D-3121, výr. č.
04910004, kalibrační list č. 1033-KL-70180-16, vydaný ČHMÚ Praha dne 8.11.2016, platný do 7.11.2019.
Vibrometr: Spektrální analyzátor Brüel & Kjaer typ 3560C, výr.č. 2402212, kal. list č. 8012-KL-50284-15
vydaný dne 15.9.2015, platnost kalibrace stanovená laboratoří je 5 let, tedy do 14.9.2020. Snímače
vibrací Brüel & Kjaer: typ 4370 výr.č. 30770, kal. list č. 8012-KL-50151-16, platný do 13.4.2021; typ 4370
výr.č. 30772, kal. list č. 8012-KL-50152-16, platný do 13.4.2021; typ 4370 výr.č. 1207954, kal. list č. 8012KL-50150-16, platný do 13.4.2021.
Vibrační kalibrátor: Brüel & Kjaer typ 4294, výr.č. 1396982, kalibrační list č. 8012-KL-50219-16 vydaný
dne 13.6.2016, platnost kalibrace stanovená laboratoří je 2 roky, tedy do 12.6.2018.
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4 Zdroj hluku a vibrací
Měřeným zdrojem hluku a vibrací je doprava na železniční trati č. 534a-535 probíhající v úseku 130
Oldřichov – Bílina. V době měření nebylo na měřeném ani navazujících úsecích trati zjištěno žádné
omezení nad rámec trvalých nastavení. Za stávajícího standardního provozu na měřené trati probíhá
převážně osobní doprava regionálního významu a strojní jízdy lokomotiv. Nákladní doprava je spíše
sporadická, 5-6 vlaků za 24 hodin.

4.1 Parametry trati
Trať starého typu, v místě měření 1-kolejná, elektrifikovaná, je vedena v širokém zářezu v koridoru spolu
se zahloubenou vlečkou do přístavu. Měřený úsek je spojkou mezi tratěmi 072 a 090, spojující obě tratě
ve směru na Německo. Železniční svršek je v dobrém technickém stavu.
Maximální rychlost v měřeném úseku je 100 km/h v obou směrech. Kolejnice tvaru R 65 nebo S 49,
pražce betonové typu SB 5 nebo SB 6, upevnění kolejnic podkladnicové tuhé typu K. Stará infrastruktura,
bez broušení kolejnic a bez protihlukových prvků. Výška štěrkového lože cca 20-30 cm.

Detail železničního svršku, sm. Most (S49)

Detail železničního svršku, sm. Ústí n/L (R65)

4.2 Technologie železniční dopravy
kategorie
GVD

kategorie
RMR

Loko

Počet den Počet noc
(6-22 h)
(22-6 h)

R, Sp

1

362
163

22

4

Osobní rychlíky, elektrická lokomotiva 362, rychlíkové vozy A, B
brzdy převážně špalek litina (podíl diskových cca 20 %)

Os-D

5

814
628

26

10

Motorová dvoudílná jednotka 814 RegioNova nebo 628 GW-Train,
trakce dieselová, brzdy blok litina nebo diskové

Os-E

3

440

37

7

Osobní vlaky elektrické, třídílná jednotka 440 RegioPanter.
Brzdy diskové.

N

4

různé

7

4

Standardní nákladní vlaky (Pn, NEx...), trakce elektrická nebo
dieselová, převážně špalkové brzdy litinové

Mn

4

740

2

1

Manipulační nákladní vlaky kratší, trakce dieselová,
brzdy špalkové litinové

Lv

různé

různé

6

3

Lokomotovní vlaky: Strojní jízdy lokomotiv, stavební a servisní
stroje, traťová služba atd.

Popis kategorie

*) Metodika výpočtu a hodnocení hluku z železniční dopravy RMR SRM II (Reken- en Meetvorschriften
Railverkeerslawaai), úprava 2012
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4.3 Lokalizace měřeného profilu trati
Základní mapa ČR M 1:10000, zdroj ČÚZK. Tisk bezrozměrný.

1

2
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5 Měření hluku
Účelem měření je pořízení náměrů hlučnosti jednotlivých typů vlakových souprav v referenčních bodech
umístěných před fasádou měřených obytných budov a následné stanovení hlukové zátěže pro hodnotící
doby postihující pouze hluk z měřené železniční trati. Měřící body byly umístěny vždy v pozici fasády
orientované k trati, ve výškové úrovni středu oken v nejvyšším obytném podlaží měřeného domu,
reprezentují nejexponovanější venkovní chráněný prostor a současně vypovídají o hlukové zátěži celých
bloků domů v obdobné pozici k trati.
Na trati v měřených profilech nejsou provedena žádná protihluková opatření, železniční svršek je v
průměrném technickém stavu, akustická drsnost povrchu kolejnic odpovídá staré infrastruktuře, v
obloucích je zhoršená.
Hluk z trati je po celou dobu průjezdu vlakové soupravy v přímém dopadu na body měření, vzhledem
k malé vzdálenosti bodů od trati není šíření hluku závislé na meteorologických podmínkách, z toho
důvodu byly sledovány pouze okrajově formou průměru za dobu měření hluku.
Během měření nedošlo k žádným problémům na měřicí technice. Kalibrace zvukoměrů byla provedena
před a po měření, nebyly zjištěny odchylky přesahující 0.1 dB.

5.1 Způsob měření hluku z železniční dopravy
Měřeno bylo formou zkrácených náměrů po dobu průjezdu vlaku, zaznamenávána byla hladina hlukové
expozice (SEL) LAE(i) [dB] na dynamické charakteristice Fast pro jednotlivé průjezdy. LAE je neproměnnou
hladinou hluku, jehož působení po dobu 1 s odpovídá akustická energie, totožná s energií zkoumaného
hluku s proměnnou hladinou.
Z naměřených LAE(i) pro jednotlivé průjezdy vlaků jsou stanoveny průměrné hodnoty LAE pro definované
kategorie vlaků (viz kapitola 4.2 tohoto protokolu) jako energetický průměr všech pořízených záznamů
vlaků dané kategorie podle vztahu:

1 n

L AE  10 * log  10 0,1*LAE (i ) 
 n i 1

kde je

LAE
LAE(i)
n

dB

průměrná hladina hlukové expozice v dané kategorii vlaků dB;
i-tá naměřená hladina hlukové expozice v dané kategorii vlaků dB;
počet naměřených údajů (průjezdů vlaků) v dané kategorii

Tento postup byl zvolen za účelem podchycení reálného provozního stavu na měřeném úseku trati. Takto
vypočtená hodnota LAE(n) se přepočte na hodnotu LAeq,T pro udaný počet průjezdů vlaků za hodnotící
dobu T, výpočet je proveden podle vztahu:

L Aeq ,T  10 * log
kde je

1 N 
 L AE (n)  

n
*
10

 

i

T i 1 
 10  

LAeq,T
T
N
LAE
ni

dB

ekvivalentní hladina hluku A pro dobu T dB;
trvání hodnotící doby v sekundách [den = 57600 s, noc = 28800 s];
počet kategorií vlaků;
průměrná hladina hlukové expozice v dané kategorii vlaků dB;
celkový počet průjezdů vlaků v dané kategorii za hodnotící dobu

Zbytkový hluk byl měřen mezi průjezdy vlaků se zohledněním hluku z pozemní dopravy formou záznamu
celkové LAeq,T. Jako doplňující může být uváděna celková hodnota LA90, reflektující stav hlučnosti při
klidu na trati a opadu hluku z pozemní dopravy.
Hlučnost dominantního zdroje (dráha) při všech uvedených průjezdech vlaků převýšila hladinu hluku
pozadí o více jak 15 dB a vliv zbytkového hluku na naměřené hodnoty je tedy nulový.
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5.2 Hygienické limity hluku
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách se ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). Hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č.
272/2011 Sb. Body leží v ochranném pásmu dráhy. Lze uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž.
Pro hluk převážně z provozu na železnici (dominantní zdroj) jsou tedy hygienické limity stanoveny shora
uvedeným postupem na LAeq,T = 70 dB pro den (6-22 h) a LAeq,T = 65 dB pro noc (22-6 h).

5.3 Meteorologické podmínky
Po celou dobu měření hluku probíhalo měření meteorologických podmínek formou odečtů po 60 min na
bodě měření hluku. Bylo jasno, bez deště. Povrch trati a pozemních komunikací suchý. Naměřené
hodnoty, průměr za dobu měření (výška sond 3 m nad terénem):
Rychlost větru

Směr větru

Teplota

Rel. vlhkost

Atm. tlak

ve
[m.s-1]

(azimut)
[°]

te
[°C]

Rh
[%]

pe
[hPa]

2.1

123

26.0

48

1010

Doba měření

17.5.2017
10:00 – 16:00 h

5.4 Fotodokumentace bodů měření

1

Bod 1, Oldřichov č.p. 76

Bod 1, pohled na trať v místě měření

2

Bod 2, Želénky č.p. 93
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5.5 Situace bodů měření
Bod 1. Katastrální mapa M 1:1000 s podkladem leteckého snímku, ČÚZK. Tisk bezrozměrný, upraveno.

Ústí n/L

1

Most,
Litvínov
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Bod 2, Želénky č.p. 93
Katastrální mapa M 1:1000 s podkladem leteckého snímku, ČÚZK. Tisk bezrozměrný, upraveno.

Ústí n/L

2

Most
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5.6 Výsledky měření hluku
Oldřichov č.p. 76

Měřící bod č. 1

Mikrofon byl umístěn na stativu ve vodorovné poloze kolmo na osu trati, 2 m od fasády, před oknem v
1.NP měřeného domu, orientovaném k železniční trati, v pozici dle fotodokumentace, nasazen kryt proti
větru. Podmínky pro odečet korekce K(f) = 2 dB pro měření na odrazivé fasádě jsou zde splněny.
V šíření hluku z železnice na měřící bod neleží žádná překážka. Nedaleko bodu měření je zhlaví ŽST
Oldřichov, kde vlaky přejíždějí výhybky. Hluk z dopravy na okolních pozemních komunikacích je v bodě
měření zcela převýšen železniční dopravou. Hlučnost dominantního zdroje (dráha) při všech uvedených
průjezdech vlaků převýšila hladinu hluku pozadí o více jak 15 dB a vliv zbytkového hluku na naměřené
hodnoty je tedy nulový.
Datum měření: 17.5.2017, čas viz záznam naměřených hodnot.
Vzdálenost mikrofonu od osy nejbližší traťové koleje: 19 m
Záznam naměřených hodnot (nekorigováno):
Čas

Vlak

Loko
(řada)

Vagonů

Směr

SEL
[dB]

Druh brzdy

10:26

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

78.8

disk

RegioPanter 3-dílný

10:29

Os

440

1 souprava

Most

81.3

disk

RegioPanter 3-dílný

10:50

R

362

5

Ústí n/L

94.4

blok litina

1x vagon brzda disk

10:59

Os

628

1

Ústí n/L

88.7

disk

11:11

R

362

5

Most

93.6

blok litina

1x vagon brzda disk

11:20

Os

814+810

1

Litvínov

84.3

blok litina

Trať 134

11:28

Os

440

1 souprava

Most

79.9

disk

11:30

Sp

362

3

Ústí n/L

92.1

blok litina

brzdil, vagony "B"

11:38

Lv

2x 122

0

Most

89.2

blok litina

E-Lok

11:53

Mn

740

8

Ústí n/L

83.9

blok litina

Faccs, štěrk, Chládek-Tintěra

11:58

Os

440

1 souprava

Most

86.3

disk

12:09

N

122

30

Most

97.3

blok litina

12:25

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

73.1

disk

RegioPanter 3-dílný

12:29

Os

440

1 souprava

Most

81.7

disk

RegioPanter 3-dílný

12:32

Os

814

1

Oldřichov

78.2

blok litina

Trať 134

12:48

R

362

5

Ústí n/L

94.2

blok litina

1x vagon brzda disk

13:20

R

362

6

Most

95.1

blok litina

2x vagon brzda disk

13:25

Os

814

1

Litvínov

80.5

blok litina

Trať 134

13:27

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

77.9

disk

RegioPanter 3-dílný

13:28

Os

440

1 souprava

Most

79.5

disk

RegioPanter 3-dílný

13:57

Os

440

1 souprava

Litvínov

77.8

disk

Pomalu, trať 134
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14:02

Sp

163

3

Most

84.6

disk

ŘV 80-30, Bdmtee

14:10

R

363

4

Most

90.7

blok litina

100 % brzdy litina

14:15

Lv

721

0

Most

84.9

blok litina

D-Lok

14:29

Os

440

1 souprava

Most

79.5

disk

RegioPanter 3-dílný

14:30

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

76.3

disk

RegioPanter 3-dílný

14:32

Lv

163

0

Ústí n/L

73.0

blok litina

E-Lok

14:35

Os

814

1

Oldřichov

77.6

blok litina

Trať 134

14:49

R

362

5

Ústí n/L

93.1

blok litina

1x vagon brzda disk

15:09

N

753

11

Most

93.5

blok litina

Unipetrol, cisterny

15:12

Lv

749

0

Most

84.9

blok litina

D-Lok

15:18

R

362

5

Most

90.3

blok litina

1x vagon brzda disk

15:23

Os

814

1

Most

83.2

blok litina

Trať 134

15:26

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

76.5

disk

RegioPanter 3-dílný

15:28

Os

440

1 souprava

Most

80.0

disk

RegioPanter 3-dílný

Průměrné hodnoty pro kategorie vlaků, nekorigováno:
Vlak

Loko řada

Kategorie
RMR

LAE (prům.)
[dB]

Počet vlaků
DEN 6-22 h

Počet vlaků
NOC 22-6 h

Průměrně
vagonů

Změřeno
průjezdů

R, Sp

362, 163

K1

92.8

22

4

5

9

Os-D

814, 628

K5

83.8

26

10

1

6

Os-E

440

K3

80.3

37

7

1 souprava

13

různé

K4

95.8

7

4

21

2

Mn

740

K4

83.9

2

1

8

1

Lv

různé

různé

85.7

6

3

0

4

N

Celkové vypočtené hodnoty pro hodnotící dobu, nekorigováno:
Hodnotící doba

Dráha
LAeq,T [dB]

Zbytkový hluk
LAeq,T [dB]

Odstup
L [dB]

Nejistota
U [dB]

Poznámka

Den (6-22 h)

61.5

44.1

17.4

±2.0

Pouze dráha

Noc (22-6 h)

59.7

-

-

±2.0

Pouze dráha
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Želénky č.p. 93

Měřící bod č. 2

Mikrofon byl umístěn na stativu ve vodorovné poloze kolmo na osu trati, 2 m od fasády, u okna bytu v
2.NP měřeného domu, orientovaném k železniční trati, v pozici dle fotodokumentace, nasazen kryt proti
větru. Podmínky pro odečet korekce K(f) = 2 dB pro měření na odrazivé fasádě jsou zde splněny.
V šíření hluku z železnice na měřící bod neleží žádná překážka, trať je zde na náspu jen mírně pod úrovní
umístění mikrofonu. Nedaleko bodu měření je zastávka lokálních osobních vlaků. Hluk z dopravy na
okolních pozemních komunikacích je v bodě měření zcela převýšen železniční dopravou. Hlučnost
dominantního zdroje (dráha) při všech uvedených průjezdech vlaků převýšila hladinu hluku pozadí o více
jak 15 dB a vliv zbytkového hluku na naměřené hodnoty je tedy nulový.
Datum měření: 17.5.2017, čas viz záznam naměřených hodnot.
Vzdálenost mikrofonu od osy nejbližší traťové koleje: 11 m

Záznam naměřených hodnot (nekorigováno):
Čas

Vlak

Loko
(řada)

Vagonů

Směr

SEL
[dB]

Druh brzdy

10:20

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

87.4

disk

RegioPanter 3-dílný

10:36

Os

440

1 souprava

Most

83.1

disk

RegioPanter 3-dílný

10:46

R

362

5

Ústí n/L

101.8

blok litina

1x vagon brzda disk

10:55

Os

628

1

Ústí n/L

88.4

disk

11:15

R

362

5

Most

96.9

blok litina

1x vagon brzda disk

11:27

Sp

362

3

Ústí n/L

100.1

blok litina

vagony "B"

11:36

Os

440

1 souprava

Most

81.6

disk

11:45

Lv

2x 122

0

Most

86.0

blok litina

E-Lok

11:50

Mn

740

8

Ústí n/L

97.3

blok litina

Faccs, štěrk, Chládek-Tintěra

12:16

N

122

30

Most

100.9

blok litina

Eas, prázdné

12:21

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

88.6

disk

RegioPanter 3-dílný

12:36

Os

440

1 souprava

Most

81.1

disk

RegioPanter 3-dílný

12:47

R

362

5

Ústí n/L

101.3

blok litina

1x vagon brzda disk

13:24

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

88.8

disk

RegioPanter 3-dílný

13:24

R

362

6

Most

95.7

blok litina

2x vagon brzda disk

13:36

Os

440

1 souprava

Most

82.0

disk

RegioPanter 3-dílný
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14:16

R

362

4

Most

95.9

blok litina

vagony "B"

14:22

Lv

721

0

Most

84.6

blok litina

D-lok

14:23

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

88.6

disk

14:27

Lv

163

0

Ústí n/L

84.7

blok litina

14:36

Os

440

1 souprava

Most

81.5

disk

RegioPanter 3-dílný

14:48

R

363

5

Ústí n/L

101.6

blok litina

1x vagon brzda disk

15:14

N

753

11

Most

98.4

blok litina

Unipetrol, cisterny

15:19

Lv

749

0

Most

83.9

blok litina

D-lok

15:22

R

362

5

Ústí n/L

95.9

blok litina

1x vagon brzda disk

15:23

R

363

5

Most

94.3

blok litina

1x vagon brzda disk

15:36

Os

440

1 souprava

Most

81.8

disk

RegioPanter 3-dílný

RegioPanter 3-dílný
E-Lok

Průměrné hodnoty pro kategorie vlaků, nekorigováno:
Vlak

Loko řada

Kategorie
RMR

LAE (prům.)
[dB]

Počet vlaků
DEN 6-22 h

Počet vlaků
NOC 22-6 h

Průměrně
vagonů

Změřeno
průjezdů

R, Sp

362, 163

K1

99.1

22

4

5

9

Os-D

814, 628

K5

88.4

2

1

1

1

Os-E

440

K3

85.7

33

7

1 souprava

10

různé

K4

99.8

7

4

21

2

Mn

740

K4

97.3

2

1

8

1

Lv

různé

různé

84.9

6

3

0

4

N

Celkové vypočtené hodnoty pro hodnotící dobu, nekorigováno:
Hodnotící doba

Dráha
LAeq,T [dB]

Zbytkový hluk
LAeq,T [dB]

Odstup
L [dB]

Nejistota
U [dB]

Poznámka

Den (6-22 h)

66.7

39.7

27.0

±2.0

Pouze dráha

Noc (22-6 h)

64.3

39.7

24.6

±2.0

Pouze dráha
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6 Měření vibrací
Účelem měření je pořízení náměrů vibrací při jednotlivých průjezdech vlakových souprav v referenčních
bodech umístěných ve vnitřním chráněném prostoru obou objektů dle měření hluku. Provoz na železnici je
nejsilněji se projevujícím zdrojem vibrací, technické ani jiné zdroje vibrací nebyly za dobu měření zjištěny,
vliv provozu na pozemních komunikacích je zanedbatelný. Na obou měřících bodech je provoz na měřené
trati rozhodujícím zdrojem přerušovaných vibrací.
Měřící bod byl vždy umístěn na betonové podlahové desce v 1.NP budov, ležících v ochranném pásmu
dráhy. Zvolené body reprezentují vždy celou bytovou část měřeného objektu ve vztahu k trati. Během
měření nedošlo k žádným problémům na měřicí technice.
Vibrace byly měřeny v I. třídě přesnosti s tolerancí ±2 dB v souladu s metodickým návodem pro měření a
hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací. Po celou dobu měření bylo polojasno, bez deště. Povrch
trati a pozemních komunikací suchý.

6.1 Způsob měření vibrací
Při měření vibrací se postupuje podle normových metod, kterými se rozumí metody obsažené v
mezinárodně platné technické normě, jejichž dodržením se výsledek co do záchytnosti, přesnosti a
reprodukovatelnosti výsledků považuje za prokázaný.
Snímače vibrací byly upevněny na kovový disk o předepsané hmotnosti 2.5 kg. Tato sestava byla
umístěna na betonové desce zapuštěné do terénu v místě, kde bude stát bytový dům. Před měřením a po
měření byl používaný snímač kalibrován. Měření vibrací se provádí na povrchu konstrukcí, které jsou
přímo spojeny se součástí stavby tvořící oporu lidského těla, v daném případě umístění odpovídá
základové desce domu. Vibrace ve vertikálním směru a obou horizontálních směrech byly měřeny
současně analyzátorem BK 3560C PULSE, vždy pro celou dobu průjezdu vlakové soupravy.
Na měřícím místě byl signál lineárně integrován po celou dobu trvání náměru. Naměřené hodnoty byly
ukládány do paměti přístroje. Další zpracování dat bylo provedeno na PC pomocí originálního
programového vybavení. Všechny výsledky měření jsou zdokumentovány a data archivována včetně
náměrů v protokolu neuvedených.
Z naměřených hodnot zrychlení vibrací pořízených formou spektrální analýzy v reálném čase ve všech
osách byla stanovena výsledná vážená hladina zrychlení vibrací pro osu a vlak dle vztahu:

 20

Law  10 log  10 0,1( Lati  K ci ) 
 i 1

kde je

Lati
i
Kci

[dB]

hladina zrychlení vibrací v i-tém třetinooktávovém frekvenčním pásmu v dB
index příslušného třetinooktávového pásma
korekce pro příslušné třetinooktávové pásmo

Specifikace směrů měření (osy X,Y,Z):
Osa Z
Osa X
Osa Y

směr vertikální;
směr horizontální příčný, kolmo na osu trati
směr horizontální podélný, rovnoběžný s osou trati

6.2 Hygienické limity vibrací
Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se vyjadřuje průměrnou váženou
hladinou zrychlení vibrací (Law,T), základní limit Law,T = 75 dB. Hygienické limity vibrací v chráněných
vnitřních prostorech staveb se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době
trvání vibrací T. Pro přerušované a nepřerušované vibrace v obytných místnostech je dle přílohy č. 5 k NV
272/2011 Sb. k základnímu limitu 75 dB připočtena korekce 6 dB pro den, resp. 3 dB pro noc.
Hygienický limit vibrací v daném případě tedy je Law,T = 81 dB pro den a Law,T = 78 dB pro noc. S ohledem
na povahu zdroje jsou naměřené hodnoty porovnávány s přísnějším limitem pro noc.
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6.3 Dokumentace bodů měření
6.3.1 Bod měření vibrací č. 1, Oldřichov č.p. 76
Objekt odpovídá bodu měření hluku č. 1. Trať je zde na mírném náspu, před měřeným objektem je širá
trať bez výhybek. Měřený prostor domu je ve fotografii označen šipkou.
Plocha určená k posouzení přenosu vibrací z trati do měřeného domu leží na pleistocenním náplavovém
kuželu z nevytříděného štěrkopísku, což je podloží silně náchylné na intenzivní přenos vibrací v případě
nasycení vodou. Déle trvající zvodnění podpovrchových vrstev zde však není pravděpodobné s ohledem
na výškové poměry, kdy měřený prostor je odvodňován nedalekou vodotečí zahloubenou oproti bodu
měření o cca 6 m. Podloží je stabilní.

Bod 1, Oldřichov č.p. 76

Trať v měřeném profilu

6.3.2 Bod měření vibrací č. 2, Želénky č.p. 93
Objekt odpovídá bodu měření hluku č. 2. Trať je zde vedena na náspu výšky 3 m, bezprostředně před
měřeným objektem. Měřený prostor domu je ve fotografii označen šipkou.
Plocha určená k posouzení přenosu vibrací z trati do měřeného domu leží na ploše nezpevněných
kvarterních sedimentů eluviálního původu, na sprašové pláni. Podloží je stabilní, avšak vibracím silně
vodivé v případě déle trvajícího vzestupu hladiny spodní vody. Měření bylo provedeno při průměrném
stavu. V době měření byla trať ve stavu odpovídajícím staré infrastruktuře, bez zjevných závad. S
ohledem na stav trati a charakter dopravy zde nepředpokládám zhoršení stavu vlivem optimalizace,
zvodnění terénu zde může nastat pouze krátkodobě při silných deštích apod., sezonní nebo trvalejší
zvýšení hladiny spodní vody nepředpokládám s ohledem na možnost volného odtoku po svahu od trati.

Bod 2, Želénky č.p. 93

Revize č.: 0

Trať v měřeném profilu

Datum tisku listu: 23.5.2017

Vypracoval: Libor Brož

REVITA Engineering - laboratoř fyzikálních faktorů
Libor Brož, Havlíčkova 12, 412 01 Litoměřice
Tel. 416 742 981

Protokol o zkoušce č. 4586-115-17
Listů celkem: 23
List číslo: 16

6.4 Geologická charakteristika území
Plocha určená k posouzení přenosu vibrací z trati do měřeného domu leží na podloží kvarterních
nezpevněných sedimentů rozličného druhu, v obou případech však na rostlém terénu. Recent nebyl
zastižen, haldy nebo navážky do měřeného prostoru nezasahují. Podloží je stabilní. Tektonické linie
ovlivňující šíření vibrací se mezi tratí a body měření nenacházejí.

6.4.1 Geologická mapa M 1:50000 (Geoportál ČGS)

1

2
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6.5 Výsledky měření vibrací
Oldřichov č.p. 76

Měřící bod č. 1

Měřený objekt odpovídá bodu měření hluku č. 1. Sestava snímače a úchytu byla umístěna na podlaze v
1.NP budovy, která leží mírně pod úrovní trati. Náměry byly prováděny při průjezdech vlakových souprav v
obou směrech. Vibrace ve vertikální a obou horizontálních osách byly měřeny současně vícekanálovým
hladinovým analyzátorem, vždy pro celou dobu průjezdu celé soupravy. Vzdálenost snímače od osy
nejbližší traťové koleje: 21 m. Ke zvýrazněným vlakům jsou otištěna spektra.
Přehled naměřených hodnot:
Čas

Vlak

Law(i) pro měřící osy

Loko
(řada)

Vagonů

Směr

Poznámka
Osa X

Osa Y

Osa Z

12:29

Os

440

1 souprava

Most

60.8

58.4

63.6

RegioPanter 3-dílný

12:32

Os

814

1

Ústí n/L

61.2

61.4

65.5

Trať 134

12:48

R

362

5

Ústí n/L

65.9

64.1

68.6

1x vagon brzda disk

13:20

R

362

6

Most

65.4

65.9

70.4

2x vagon brzda disk

13:25

Os

814

1

Litvínov

63.0

62.2

66.2

Trať 134

13:27

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

59.8

59.1

61.4

RegioPanter 3-dílný

13:28

Os

440

1 souprava

Most

62.8

63.3

64.7

RegioPanter 3-dílný

13:57

Os

440

1 souprava

Litvínov

63.1

62.8

66.4

Pomalu, trať 134

14:02

Sp

163

3

Most

63.7

61.5

66.0

ŘV 80-30, Bdmtee

14:10

R

363

4

Most

66.8

66.4

69.2

100 % brzdy litina

14:15

Lv

721

0

Most

63.6

63.6

67.6

D-Lok

Pozadí, klid na trati, 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

80
70
60
50
40
30
20
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

X

50.4

48.7

45.4

43.8

43.6

42.0

40.3

41.0

40.5

35.3

33.2

34.6

34.0

34.0

33.4

36.0

38.0

37.1

39.8

49.8

Y

49.0

49.5

48.1

46.3

44.6

42.2

39.9

41.5

39.3

36.0

36.3

36.1

34.0

32.5

32.2

34.4

35.0

38.9

42.5

52.8

Z

49.4

46.9

46.0

43.6

43.6

41.5

40.4

37.0

35.7

34.7

35.1

35.6

34.7

33.4

34.6

39.7

42.5

36.9

40.7

51.8

Law

Celk. Celk. Celk.
X

Y

Z

54.8

55.3

54.0

Frekvence [Hz]
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Rychlík sm. Most, 13:20 h; 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase
110
100

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

90
80
70
60
50
40
30
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

Law
limit (X,Y,Z)

78.0

78.0

78.0

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

83.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

95.0

97.0

99.0 101.0

X

50.8

46.2

50.7

44.6

44.8

41.7

40.8

40.1

45.0

52.6

58.6

56.5

59.0

64.0

70.9

74.0

73.2

74.0

74.5

67.1

Y

50.7

48.1

47.9

46.2

45.5

45.7

46.8

49.6

53.2

56.3

58.8

54.5

59.3

63.4

74.6

73.4

69.6

68.5

70.4

61.5

Z

52.8

53.4

47.9

51.8

50.7

47.1

43.6

44.7

47.9

54.6

62.8

58.7

66.9

68.6

76.5

80.0

77.9

77.6

78.5

71.0

Celk. Celk. Celk.
X

Y

Z

65.4

65.9

70.4

Frekvence [Hz]

Osobní vlak sm. Most, 13:28 h; 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase
110
100

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

90
80
70
60
50
40
30
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

limit (X,Y,Z)

78.0

78.0

78.0

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

83.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

95.0

97.0

99.0 101.0

X

52.2

48.1

45.4

45.6

43.3

40.4

39.5

36.8

38.8

40.5

51.2

61.2

64.3

63.3

61.3

63.3

68.9

72.0

73.1

72.9

Y

45.8

47.0

48.5

46.1

41.6

40.2

40.2

40.7

42.4

43.3

48.4

60.6

67.4

62.0

68.7

68.9

64.0

67.0

69.3

68.8

Z

51.7

52.3

49.9

46.9

42.5

44.4

41.4

39.2

40.9

42.3

50.8

60.9

64.7

64.5

68.5

68.9

68.4

72.6

75.5

77.1

Law

Celk. Celk. Celk.
X

Y

Z

62.8

63.3

64.7

Frekvence [Hz]
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Želénky č.p. 93

Měřící bod č. 2

Měřený objekt odpovídá bodu měření hluku č. 2. Sestava snímače a úchytu byla umístěna na podlaze v
1.NP budovy, která leží 3 m pod úrovní trati. Náměry byly prováděny při průjezdech vlakových souprav v
obou směrech. Vibrace ve vertikální a obou horizontálních osách byly měřeny současně vícekanálovým
hladinovým analyzátorem, vždy pro celou dobu průjezdu celé soupravy.
Vzdálenost snímače od osy nejbližší traťové koleje: 21 m.
Ke zvýrazněným vlakům jsou otištěna spektra.
Přehled naměřených hodnot:

Čas

Vlak

Law(i) pro měřící osy

Loko
(řada)

Vagonů

Směr

Poznámka
Osa X

Osa Y

Osa Z

10:46

R

362

5

Ústí n/L

69.4

70.2

71.3

1x vagon brzda disk

10:55

Os

628

1

Ústí n/L

64.3

64.7

66.2

GW-Train

11:15

R

362

5

Most

69.8

69.0

72.7

1x vagon brzda disk

11:27

Sp

362

3

Ústí n/L

67.2

66.8

70.6

vagony "B"

11:36

Os

440

1 souprava

Most

65.1

67.4

69.1

RegioPanter 3-dílný

11:45

Lv

2x 122

0

Most

67.1

67.2

70.6

E-Lok

11:50

Mn

740

8

Ústí n/L

71.8

71.1

75.0

Faccs, štěrk, Chládek-Tintěra

12:16

N

122

30

Most

71.8

71.1

75.0

Eas, prázdné

12:21

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

65.9

66.3

68.9

RegioPanter 3-dílný

14:22

Lv

721

0

Most

66.9

70.9

72.2

D-lok

14:23

Os

440

1 souprava

Ústí n/L

67.5

70.6

72.3

RegioPanter 3-dílný

14:27

Lv

163

0

Ústí n/L

65.9

65.9

69.5

E-Lok

14:36

Os

440

1 souprava

Most

66.1

69.1

70.6

RegioPanter 3-dílný

14:48

R

363

5

Ústí n/L

69.4

68.4

71.9

1x vagon brzda disk

15:14

N

753

11

Most

73.1

73.1

77.2

Unipetrol, cisterny

15:19

Lv

749

0

Most

64.3

65.1

70.6

D-lok

15:22

R

362

5

Ústí n/L

70.6

68.6

73.2

1x vagon brzda disk

15:23

R

363

5

Most

68.1

70.3

71.8

1x vagon brzda disk

15:36

Os

440

1 souprava

Most

65.9

64.8

69.6

RegioPanter 3-dílný
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Pozadí vč. silnice, klid na trati, 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase
100
90

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

80
70
60
50
40
30
20
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

Celk. Celk. Celk.

Law
X

53.1

51.7

49.9

48.4

45.2

43.3

42.5

40.1

39.2

37.3

36.0

34.3

34.0

32.8

32.3

33.4

34.3

36.8

35.9

33.6

Y

50.7

51.3

49.5

47.7

46.5

44.7

43.0

40.9

39.3

37.6

35.9

34.1

33.3

32.1

32.0

33.8

37.2

38.4

34.4

35.1

Z

53.8

53.4

51.1

51.3

49.7

49.7

47.4

46.1

46.1

44.7

44.2

43.1

42.5

41.9

41.5

41.1

40.6

40.4

39.6

39.6

X

Y

Z

57.7

57.0

60.0

Frekvence [Hz]

Osobní sm. Ústí n/L, 14:23 h; 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase
110
100

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

90
80
70
60
50
40
30
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

limit (X,Y,Z)

78.0

78.0

78.0

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

83.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

95.0

97.0

99.0 101.0

X

50.5

52.8

51.0

49.9

46.9

44.4

43.1

42.8

45.2

48.3

53.6

55.7

61.0

63.6

68.6

73.0

77.8

80.2

79.0

77.0

Y

64.1

61.9

58.0

57.7

53.6

55.5

54.8

54.9

55.7

53.7

57.6

55.8

62.7

66.8

74.6

76.1

70.7

75.6

76.8

72.9

Z

63.8

62.1

60.4

56.6

56.4

55.9

55.9

54.4

52.0

52.6

58.4

57.2

62.8

68.6

74.0

76.9

77.8

82.2

85.1

78.3

Law

Celk. Celk. Celk.
X

Y

Z

67.5

70.6

72.3

Frekvence [Hz]
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Nákladní sm. Most, 15:14 h; 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase
110
100

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

90
80
70
60
50
40
30
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

Celk. Celk. Celk.

Law
limit (X,Y,Z)

78.0

78.0

78.0

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

83.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

95.0

97.0

99.0 101.0

X

51.6

49.1

46.6

44.7

42.2

42.1

56.0

54.7

58.9

57.6

64.2

69.4

73.6

67.2

74.8

82.2

82.5

81.7

79.3

72.8

Y

45.2

48.2

49.3

45.9

45.5

42.5

52.8

55.3

59.8

59.1

68.8

72.6

76.8

70.5

76.8

78.6

75.1

74.7

74.8

69.6

Z

55.3

54.7

53.0

54.4

51.0

48.9

53.6

53.8

60.8

62.2

68.1

73.0

77.6

71.3

80.2

88.1

84.4

84.9

79.3

74.5

X

Y

Z

73.1

73.1

77.2

Frekvence [Hz]

Rychlík sm. Ústí n/L, 15:22 h; 1/3 okt. frekvenční analýza v reálném čase
110
100

Law [dB (re 10-6 m.s-2)]

90
80
70
60
50
40
30
1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

limit (X,Y,Z)

78.0

78.0

78.0

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

83.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

95.0

97.0

99.0 101.0

X

47.5

49.7

46.5

46.1

44.3

42.9

41.3

46.0

55.7

53.3

60.2

65.0

66.9

66.4

70.9

77.6

81.1

83.6

80.5

76.7

Y

50.2

51.9

51.0

45.9

45.6

43.4

41.8

49.7

59.7

56.8

62.5

63.2

68.4

67.7

73.3

75.2

74.1

76.3

76.7

73.2

Z

53.8

54.8

54.8

51.2

50.9

49.2

47.7

48.8

59.5

56.9

61.6

66.4

70.7

70.4

75.7

82.7

82.4

82.9

82.0

78.6

Law

Celk. Celk. Celk.
X

Y

Z

70.6

68.6

73.2

Frekvence [Hz]
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7 Stanovení výsledných hodnot
7.1 Stanovení výsledných hodnot hluku
V souladu s metodickým návodem č.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010 je od naměřených hodnot hluku
odečtena korekce K(f) v její minimální hodnotě 2 dB, neboť body jsou umístěny na fasádě budov s
podílem mezní úchylky rovinné odrazivé plochy nad 0.3 m. Naměřené hodnoty nejsou korigovány korekcí
K(p) na vliv zbytkového hluku (pozadí) dle metodického návodu č.j. HEM-300-11.12.01-34065, neboť
hlučnost dominantního zdroje (dráha) při všech uvedených průjezdech vlaků převýšila hladinu hluku
pozadí o více jak 15 dB a vliv zbytkového hluku na naměřené hodnoty je tedy nulový.
Korigování celkových hodnot – bod 1, Oldřichov č.p. 76:
Naměřeno

Korekce

Korekce

Korigovaná hodnota

Nejistota

LAeq,T
[dB]

K(p)
[dB]

K(f)
[dB]

LAeq,T - K(p) - K(f)
[dB]

U
[dB]

Den (6-22 h)

61.5

0.0

2.0

59.5

±2.0

Noc (22-6 h)

59.7

0.0

2.0

57.7

±2.0

Hodnotící
doba

Korigování celkových hodnot – bod 2, Želénky č.p. 93:
Naměřeno

Korekce

Korekce

Korigovaná hodnota

Nejistota

LAeq,T
[dB]

K(p)
[dB]

K(f)
[dB]

LAeq,T - K(p) - K(f)
[dB]

U
[dB]

Den (6-22 h)

66.7

0.0

2.0

64.7

±2.0

Noc (22-6 h)

64.3

0.0

2.0

62.3

±2.0

Hodnotící
doba

Dle ustanovení §20, odstavec (3) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se při hodnocení naměřených hodnot
uplatňuje nejistota stanovená pro každý měřený bod a hodnotící dobu. Výsledná hodnota prokazatelně
nepřekračuje hygienický limit, jestliže po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty U je
hygienickému limitu rovna nebo je nižší.
Stanovení výsledných hodnot – bod 1, Oldřichov č.p. 76:
Korigovaná hodnota

Nejistota

Výsledná hodnota

Limit

LAeq,T
[dB]

U
[dB]

LAeq,T - U
[dB]

LAeq,T
[dB]

Hodnocení

Den (6-22 h)

59.5

±2.0

57.5

70.0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

57.7

±2.0

55.7

65.0

Vyhovuje

Hodnotící
doba

Stanovení výsledných hodnot – bod 2, Želénky č.p. 93:
Korigovaná hodnota

Nejistota

Výsledná hodnota

Limit

LAeq,T
[dB]

U
[dB]

LAeq,T - U
[dB]

LAeq,T
[dB]

Hodnocení

Den (6-22 h)

64.7

±2.0

62.7

70.0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

62.3

±2.0

60.3

65.0

Vyhovuje

Hodnotící
doba
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7.2 Stanovení výsledných hodnot vibrací
Celkové výsledné hladiny zrychlení vibrací porovnatelné s limity jsou stanoveny jako energetický průměr
ze všech pořízených náměrů pro jednotlivé osy za celou dobu měření na každém z měřících bodů, podle
vztahu:

1 n

Law,T  10 * log  10 0,1*Law( i ) 
 n i 1

kde je

Law,T
Law(i)
n

dB

celková hladina zrychlení vibrací pro osu za dobu jejich působení dB;
i-tá naměřená hladina zrychlení vibrací pro danou osu dB;
počet naměřených údajů (průjezdů vlaků)

Tabulka výsledných hodnot vibrací:
Výsledná (X)

Výsledná (Y)

Výsledná (Z)

Nejistota

Limit – noc

Law,T
[dB]

Law,T
[dB]

Law,T
[dB]

U
[dB]

Law,T
[dB]

Závěr

1

63.6

63.1

66.8

2.0

78.0

Vyhovuje

2

66.2

66.9

69.7

2.0

78.0

Vyhovuje

Bod
#

8 Závěr
Účelem měření je stanovení hluku a vibrací z provozu na trati č. 534a-535 probíhající v úseku 130
Oldřichov – Bílina, formou náměrů pro jednotlivé průjezdy vlakových souprav a následným výpočtem
celkových hodnot pro hodnotící doby (den / noc).

8.1 Hluk
Výsledné hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené
k nejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení nepřekračují
hygienický limit pro den ani pro noc, viz kapitola 7.1 tohoto protokolu. Limity použité v hodnocení
vycházejí z předpokladu uplatnění korekcí pro starou hlukovou zátěž. Podotýkám, že konečné stanovení
hygienických limitů je v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví.

8.2 Vibrace
Naměřené hodnoty se při průjezdech všech vlaků na měřené trati pohybují prokazatelně pod hygienickým
limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření, viz kapitola 7.2 tohoto protokolu.
S ohledem na stav trati a charakter dopravy zde nepředpokládám zhoršení stavu vlivem optimalizace. Je
předpokládán mírný nárůst rychlosti jízdy, avšak limity jsou za stávajícího stavu dodrženy s takovou
rezervou, že nelze očekávat jejich překročení ani po rekonstrukci trati.
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Libor Brož

Konec protokolu.
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1 Předmět zkoušky
Zařízení:

Chotějovice, č. p. 57 a č.p. 99 (okres Teplice)

Objednatel:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Účel měření:

Průzkumné měření

Datum měření:

3.5.2018; 1.6.2018

2 Metoda měření
Měření provedeno dle:

ČSN ISO 1996-1 (Únor 2017) Akustika. Popis, měření a hodnocení hluku
prostředí. ČSN ISO 1996-2 (Srpen 2009) Akustika - Popis, měření a
posuzování hluku prostředí. Metodický návod MZd pro měření hluku v
mimopracovním prostředí.

Požadavky, limity:

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

Nejistota měření:

Stanovení pro jednotlivé referenční body a hodnotící doby dle Metodického
návodu, viz výsledky měření.

3 Měřicí aparatura
Zvukoměry vyhovující třídě přesnosti 1 dle ČSN IEC 651:
Brüel & Kjær typ 2260, výrobní číslo 2414640, ověřovací list č. 8012-OL-10260-16, platný do 7.6.2018 s
mikrofonem Brüel & Kjær typ 4189, výrobní číslo 2503078, ověřovací list č. 8012-OL-10261-16, platný do
7.6.2018. Brüel & Kjaer typ 2231, výrobní číslo 1699098, ověřovací list č. 8012-OL-10272-17, platný do
5.6.2019 s mikrofonem Brüel & Kjær typ 4189, výrobní číslo 2417693, ověřovací list č. 8012-OL-10273-17,
platný do 5.6.2019.
Akustický kalibrátor Larson-Davis, typ CAL200 - 114dB/1000 Hz, výrobní číslo 11704, kalibrační list č.
8012-KL-10277-17, vydaný ČMI Praha, platnost kalibrace stanovená laboratoří je 2 roky, tedy do
5.6.2019. Kalibrace byly provedeny včetně prodlužovacích mikrofonních kabelů v případě jejich nasazení.
Meteorologická stanice:
Termický anemometr Airflow TA-35, výr. č. 113447 se sondou TP-330-1, kalibrační list č. ANM-150194,
vydaný ČHMÚ Praha dne 25.11.2015, platnost stanovená laboratoří je 3 roky, tedy do 25.11.2018.
Vlasový barometr Brüel & Kjaer UZ-0001, kalibrovaný servisním střediskem výrobce formou
porovnávacího měření. Teploměr a vlhkoměr Airflow Commet D-3121, výr. č. 04910004, kalibrační list č.
1033-KL-70180-16, vydaný ČHMÚ Praha dne 8.11.2016, platný do 7.11.2019.

4 Zdroj hluku
Měřeným zdrojem hluku je železniční doprava na trati č. 504 v úseku Bílina – Oldřichov u Duchcova.
Rozhodujícím zdrojem hluku je po dobu trvání náměru průjezd vlaku na měřené trati. Hluk z automobilové
a dopravy je v okamžiku průjezdu vlaku převýšen.

4.1 Parametry trati
Dvoukolejná trať po částečné rekonstrukci. Trakce elektrická. Max. rychlost 80 km/h. Sm. Teplice nová
bezestyková kolej 60 E1, pražce betonové B91S, pružné bezpodkladnicové upevnění W 14, sm. Most
původní (bezstyková) kolej R 65, pražce betonové SB 8, tuhé podkladnicové upevnění K. Sklon trati: 0.00
‰. Převýšení trati: 80 mm. Broušení kolejnic neověřeno, protihlukové bariery v dosahu místa měření
nejsou realizovány.
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4.1.1 Fotodokumentace stavu trati

Detail železničního svršku, sm. Most

Celkový stav trati v době měření, sm. Most

Detail železničního svršku, sm. Most

Celkový stav trati v době měření, sm. Most

4.2 Technologie železniční dopravy
Kategorie železničních vozidel jsou určeny podle GVD a současně podle Metodiky výpočtu a hodnocení
hluku z železniční dopravy RMR SRM II (Reken- en Meetvorschriften Railverkeerslawaai), úprava 2012. V
uvedených kategoriích je možné dále pracovat po korigování na poměry železniční sítě SŽDC.
Současný rozsah dopravy na trati č. 504 v úseku Bílina – Oldřichov u Duchova, RPDI 2016
kategorie
GVD

kategorie
RMR

Loko

Den

Noc

R

K2

362

17

1

Rychlík. Elektrická lokomotiva 362, osobní vagony.
Převážně diskové brzdy.

Os

K3

440

38

10

Osobní vlak, trakce elektrická. Třídílná jednotka řady 440
RegioPanter. Brzda disk.

N, Mn

K4

různé

9

5

Nákladní vlaky. Elektrická nebo dieselová lokomotiva, vagony staré
konstrukce. Brzda blok litina, podíl tichých vagonů do 10 %.

různé

různé

2

1

Lokomotivní vlaky: Strojní jízdy lokomotiv, stavební a servisní
stroje, traťová služba atd.

Lv
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4.3 Situace zdroje hluku
Chotějovice. Zdroj: cuzk.cz. Tisk bezrozměrný. Vyznačeny body měření.

2
Trať 504
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5 Popis situace
Účelem měření je pořízení náměrů hlučnosti jednotlivých typů vlakových souprav v referenčním bodě
umístěném dle návrhu objednatele v pozici nejexponovanějšího prvku fasády významného z hlediska
průniku hluku do vnitřního prostoru rodinných domů a následné stanovení hlukové zátěže pro den a noc.
Body byly vybrány tak, aby bylo technicky možné provést měření a současně reprezentovaly
charakteristický druh vedení trati a pozice domů v měřeném úseku. Na trati nejsou provedena
protihluková opatření, měřen je stav před rekonstrukcí. Trať je v dobrém technickém stavu, kolej sm.
Teplice částečně nová na pružném bezpodkladnicovém upevnění, kolej sm. Most původní, opravená. Na
měřeném úseku trati zcela dominuje osobní doprava, nákladní je spíše sporadická. Termín měření byl
zvolen záměrně tak, aby byl zachycen reprezentativní vzorek osobní dopravy a alespoň jeden nákladní
vlak. V měřeném úseku všechny vlaky projíždějí sníženou rychlostí 80 km v oblouku.
Měření SEL podchycuje pouze provoz na měřené železnici, veškerý nesouvisející hluk je z náměrů a
hodnocení vyloučen. Během měření nedošlo k žádným problémům na měřicí technice.

5.1 Meteorologické podmínky
Po dobu měření hluku vždy probíhalo orientační sledování meteorologických podmínek. Bylo jasno až
polojasno, bez deště. Povrch trati a pozemních komunikací suchý. Výška sond byla 3 m nad terénem
v bodě měření hluku č. 1, není-li uvedeno jinak.
Průměrné hodnoty za dobu měření:
3.3.2018: Teplota vzduchu: 16 °C, relativní vlhkost 42 %, atmosferický tlak 1017 hPa, SZ vítr 2.2 m/s.
1.6.2018: Teplota vzduchu: 27 °C, relativní vlhkost 51 %, atmosferický tlak 998 hPa, JZ vítr 3.1 m/s.
Měření bylo ukončeno v 13:30 h z důvodu náhlé dešťové přeháňky.

5.2 Hygienické limity hluku
Všechny měřené objekty leží kompletně v OP dráhy. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Pro
hluk z provozu na železnici jsou základní hygienické limity stanoveny na LAeq,T = 55 dB pro den (6-22 h) a
LAeq,T = 50 dB pro noc (22-6 h).
Případné využití korekce na tzv. starou hlukovou zátěž není posouzeno, není předmětem tohoto měření a
zpracovatel nemá k dispozici potřebné podklady, rozhodující bude stanovení limitu ve hlukové studii.
Limity jsou stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

5.3 Způsob měření
Měřeno bylo formou zkrácených náměrů po dobu průjezdu vlaku, zaznamenávána byla hladina hlukové
expozice (SEL) LAE(i) [dB] na dynamické charakteristice Fast pro jednotlivé průjezdy. LAE je neproměnnou
hladinou hluku, jehož působení po dobu 1 s odpovídá akustická energie, totožná s energií zkoumaného
hluku s proměnnou hladinou.
Z naměřených LAE(i) pro jednotlivé průjezdy vlaků jsou stanoveny průměrné hodnoty LAE pro definované
kategorie vlaků (viz kapitola 4.2 této studie) jako energetický průměr všech pořízených záznamů vlaků
dané kategorie podle vztahu:

1 n

L AE = 10 * log  10 0,1*LAE (i ) 
 n i =1

kde je
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LAE
LAE(i)
n

[dB]

průměrná hladina hlukové expozice v dané kategorii vlaků [dB];
i-tá naměřená hladina hlukové expozice v dané kategorii vlaků [dB];
počet naměřených údajů (průjezdů vlaků) v dané kategorii
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Tento postup byl zvolen za účelem podchycení reálného provozního stavu na měřeném úseku trati. Takto
vypočtená hodnota LAE(n) se přepočte na hodnotu LAeq,T pro udaný počet průjezdů vlaků za hodnotící
dobu T, výpočet je proveden podle vztahu:

L Aeq ,T = 10 * log
kde je

1 N 
 L ( n)  
 n *10 AE
 

i =1  i
T
 10  


[dB]

ekvivalentní hladina hluku A pro dobu T [dB];
trvání hodnotící doby v sekundách [den = 57600 s, noc = 28800 s];
počet kategorií vlaků;
průměrná hladina hlukové expozice v dané kategorii vlaků [dB];
celkový počet průjezdů vlaků v dané kategorii za hodnotící dobu

LAeq,T
T
N
LAE
ni

Okamžitá hladina hluku LAF při průjezdu všech uvedených vlaků převyšovala hluk pozadí o více jak 10 dB,
náměry rušené s odstupem menším nejsou zpracovávány.

5.4 Přehled bodů měření
Bod
#

Adresa

Využití

Výška mikrofonu
[m]

1

Chotějovice, Palackého 57

objekt k bydlení

7

2

Chotějovice, Smetanova 99

objekt k bydlení

4

1

Bod 1, Chotějovice, Palackého 57

Bod 1, trať v měřeném profilu

2

Bod 2, Chotějovice, Smetanova 99

Revize č.: 0

Bod 2, trať v měřeném profilu
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Bod 1, Chotějovice, Palackého 57 – zákres bodu měření do katastrální mapy:
Katastrální mapa s podkladem leteckého snímku, ČÚZK. Tisk bezrozměrný.

Most

Teplice

1
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Bod 2, Chotějovice, Smetanova 99 – zákres bodu měření do katastrální mapy:
Katastrální mapa s podkladem leteckého snímku, zdroj ČÚZK. Tisk bezrozměrný.
Most

Teplice

2
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6 Výsledky měření hluku
Chotějovice, Palackého 57

Měřící bod č. 1

Mikrofon byl umístěn ve výšce 2.5 m nad terénem v místě měření, 2 m před fasádou rodinného domu
orientovanou kolmo železniční trati v pozici dle fotodokumentace, připojen ke zvukoměru prodlužovacím
kabelem. V šíření hluku z železnice na měřící bod v dané výšce zde cloní protihluková bariera na silnici č.
13 (E442). Náměry SEL zahrnují vždy celou hlukovou událost vyvolanou provozem na železnici, tedy
průjezd vlaku. V případě odstupu hluku z průjezdu vlaku menším jak 6 dB není průjezd zohledněn.
Bod měření leží ve vzdálenosti 97 m od osy trati, mimo ochranné pásmo dráhy.
Měření zachycuje pouze průjezdy vlaků, jejichž okamžitá hlučnost (LAF) převýšila po celou dobu průjezdu
zbytkový hluk nejméně o 6 dB.

Bod 1, záznam naměřených hodnot, nekorigováno:
Vlak

Loko
(řada)

Vagonů

Směr

SEL
[dB]

Typ brzdy

16:18

R

362

4

Most

76.1

disk

1x brzda litina

16:21

Os

440

3-díl

Teplice

75.6

disk

RegioPanter

16:37

Os

440

3-díl

Most

69.4

disk

RegioPanter

17:07

Os

845

2-díl

Teplice

72.0

disk

GW-Train

17:15

R

362

4

Teplice

78.2

mix

1x brzda litina

17:21

R

362

5

Most

78.9

disk

100% brzdy disk

17:21

Os

440

3-díl

Teplice

70.4

disk

RegioPanter

17:24

Lv

MVTV2

0

Teplice

73.8

blok litina

Trolej servis

17:36

Os

440

3-díl

Most

69.9

disk

RegioPanter

11:05

R

362

5

Most

79.5

blok litina

2x brzda disk

11:06

Os

440

3-díl

Teplice

73.5

disk

RegioPanter

11:36

Os

844

2-díl

Most

64.4

disk

Shark

11:44

Lv

742

0

Most

68.6

blok litina

D-Lok

12:14

Lv

730

0

Most

70.2

blok litina

D-Lok

12:18

Os

440

3-díl

Teplice

75.4

disk

RegioPanter

12:36

Os

440

3-díl

Most

69.8

disk

RegioPanter

12:46

R

362

5

Teplice

82.2

mix

2x brzda disk

13:15

N

730

8

Teplice

90.6

blok litina

13:21

R

362

4

Most

76.6

disk

100% brzdy disk

13:22

Os

440

3-díl

Teplice

71.3

disk

RegioPanter

Čas

Poznámka

3.5.2018

1.6.2018
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Bod 1, průměrné hodnoty pro kategorie vlaků, nekorigováno:
Hnací
vozidlo

Vlak

Kategorie
RMR

LAE (SEL)
[dB]

Počet vlaků
DEN

Počet vlaků
NOC

Průměrně
vagonů

Změřeno
průjezdů

R

362

K2

79.1

17

1

5

6

Os

440

K3

72.2

38

10

3-díl

10

N, Mn

různé

K4

90.6

9

5

8

1

Lv

různé

různé

71.4

2

1

0

3

Bod 1, celkové vypočtené hodnoty hluku pro hodnotící doby, nekorigováno:
Hodnotící doba

Dráha
LAeq,T [dB]

Zbytkový hluk
[dB]

Odstup
∆L [dB]

Nejistota
U [dB]

Poznámka

Den (6-22 h)

53.3

-

-

±2.0

Pouze dráha

Noc (22-6 h)

53.2

-

-

±2.0

Pouze dráha

Chotějovice, Smetanova 99

Měřící bod č. 2

Mikrofon byl umístěn ve výšce 6 m nad terénem v místě měření, 2 m před nejexponovanější fasádou
domu orientovanou k železniční trati v pozici dle fotodokumentace, připojen ke zvukoměru prodlužovacím
kabelem. V šíření hluku z železnice na měřící bod v dané výšce cloní jen mírně protihluková bariera při
silnici č. 13. Náměry SEL zahrnují vždy celou hlukovou událost vyvolanou provozem na železnici, tedy
průjezd vlaku. V případě vlaků zastavujících je v náměru obsažen příjezd do zastávky, zastavení a odjezd.
Bod měření leží ve vzdálenosti 132 m od osy nejbližší koleje, v ochranném pásmu dráhy.
Měření zachycuje pouze průjezdy vlaků, jejichž okamžitá hlučnost (LAF) převýšila po celou dobu průjezdu
zbytkový hluk nejméně o 6 dB.

Bod 2, záznam naměřených hodnot, nekorigováno:
Vlak

Loko
(řada)

Vagonů

Směr

SEL
[dB]

Typ brzdy

16:18

R

362

4

Most

77.9

disk

1x brzda litina

16:21

Os

440

3-díl

Teplice

71.2

disk

RegioPanter

16:37

Os

440

3-díl

Most

70.8

disk

RegioPanter

17:07

Os

845

2-díl

Teplice

66.9

disk

GW-Train

17:15

R

362

4

Teplice

80.5

mix

1x brzda litina

17:21

R

362

5

Most

79.2

disk

100% brzdy disk

17:21

Os

440

3-díl

Teplice

69.5

disk

RegioPanter

17:24

Lv

MVTV2

0

Teplice

71.6

blok litina

Trolej servis

Čas

Poznámka

3.5.2018

Revize č.: 0

Datum tisku listu: 4.6.2018

Vypracoval: Libor Brož

REVITA Engineering - laboratoř fyzikálních faktorů
Libor Brož, Havlíčkova 12, 412 01 Litoměřice
Tel./Fax 416 742 981

17:36

Protokol o zkoušce č. 4971-088-18
Listů celkem: 13
List číslo: 11

Os

440

3-díl

Most

70.4

disk

RegioPanter

11:05

R

362

5

Most

74.0

blok litina

2x brzda disk

11:06

Os

440

3-díl

Teplice

72.8

disk

RegioPanter

11:36

Os

844

2-díl

Most

63.5

disk

Shark

11:44

Lv

742

0

Most

71.5

blok litina

D-Lok

12:14

Lv

730

0

Most

78.4

blok litina

D-Lok

12:18

Os

440

3-díl

Teplice

71.1

disk

RegioPanter

12:36

Os

440

3-díl

Most

70.2

disk

RegioPanter

12:46

R

362

5

Teplice

81.5

mix

2x brzda disk

13:15

N

730

8

Teplice

89.6

blok litina

13:21

R

362

4

Most

76.2

disk

100% brzdy disk

13:22

Os

440

3-díl

Teplice

72.3

disk

RegioPanter

1.6.2018

vygony Faccs, štěrk

Bod 2, průměrné hodnoty pro kategorie vlaků, nekorigováno:
Vlak

Hnací
vozidlo

Kategorie
RMR

LAE (SEL)
[dB]

Počet vlaků
DEN

Počet vlaků
NOC

Průměrně
vagonů

Změřeno
průjezdů

R

362

K2

78.9

17

1

5

6

Os

440

K3

70.5

38

10

3-díl

10

N, Mn

různé

K4

89.6

9

5

8

1

Lv

různé

různé

75.1

2

1

0

3

Bod 2, celkové vypočtené hodnoty hluku pro hodnotící doby, nekorigováno:
Hodnotící doba

Dráha
LAeq,T [dB]

Zbytkový hluk
[dB]

Odstup
∆L [dB]

Nejistota
U [dB]

Poznámka

Den (6-22 h)

52.4

-

-

±2.0

Pouze dráha

Noc (22-6 h)

52.2

-

-

±2.0

Pouze dráha
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6.1 Stanovení výsledných hodnot
V souladu s metodickým návodem je od naměřených hodnot odečtena korekce pro měření na odrazivé
fasádě v její minimální hodnotě K(f) = 2 dB, neboť všechny měřící body jsou umístěny na fasádě budovy s
podílem mezní úchylky rovinné odrazivé plochy nad 0.3 m .
Naměřené hodnoty nejsou korigovány korekcí K(p) na vliv zbytkového hluku (pozadí), neboť hlučnost
dominantního zdroje (dráha) při všech průjezdech vlaků převýšila hladinu hluku pozadí o více jak 6 dB a
vliv zbytkového hluku na naměřené hodnoty je tedy zanedbatelný.
Korigování naměřených hodnot, bod 1:
Naměřeno

Korekce

Korekce

Korigovaná hodnota

Nejistota

LAeq,T
[dB]

K(p)
[dB]

K(f)
[dB]

LAeq,T - K(p) - K(f)
[dB]

U
[dB]

Den (6-22 h)

53.3

0.0

2.0

51.3

±2.0

Noc (22-6 h)

53.2

0.0

2.0

51.2

±2.0

Hodnotící
doba

Korigování naměřených hodnot, bod 2:
Naměřeno

Korekce

Korekce

Korigovaná hodnota

Nejistota

LAeq,T
[dB]

K(p)
[dB]

K(f)
[dB]

LAeq,T - K(p) - K(f)
[dB]

U
[dB]

Den (6-22 h)

52.4

0.0

2.0

50.4

±2.0

Noc (22-6 h)

52.2

0.0

2.0

50.2

±2.0

Hodnotící
doba

Dle ustanovení §20, odstavec (3) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se při hodnocení naměřených hodnot
uplatňuje nejistota stanovená pro každý měřený bod a hodnotící dobu. Výsledná hodnota prokazatelně
nepřekračuje hygienický limit, jestliže po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty U je
hygienickému limitu rovna nebo je nižší.
Výsledné hodnoty, bod 1:
Korigovaná hodnota

Nejistota

Výsledná hodnota

Limit

LAeq,T
[dB]

U
[dB]

LAeq,T - U
[dB]

LAeq,T
[dB]

Závěr

Den (6-22 h)

51.3

±2.0

49.3

55.0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

51.2

±2.0

49.2

50.0

Vyhovuje

Korigovaná hodnota

Nejistota

Výsledná hodnota

Limit

LAeq,T
[dB]

U
[dB]

LAeq,T - U
[dB]

LAeq,T
[dB]

Závěr

Den (6-22 h)

50.4

±2.0

48.4

55.0

Vyhovuje

Noc (22-6 h)

50.2

±2.0

48.2

50.0

Vyhovuje

Hodnotící
doba

Výsledné hodnoty, bod 2:
Hodnotící
doba
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7 Závěr
Měření bylo provedeno za účelem stanovení aktuální hlukové zátěže venkovního chráněného prostoru
nejexponovanějších staveb pro bydlení ve vztahu k charakteristickým obytné zástavby v dosahu trati.
Měřeno bylo formou náměrů LAE (SEL) pro jednotlivé průjezdy vlaků a následným výpočtem celkové
ekvivalentní hladiny hluku pro hodnotící doby (den / noc) na stav dopravy aktuální v době měření. Měřené
objekty leží vně OP dráhy.
Ve stanovení hygienického limitu hluku nejsou zohledněny korekce na starou hlukovou zátěž. Zpracovatel
tohoto protokolu nemá k dispozici podklady k posouzení případného užití korekce. Jsou tedy použity
základní limity s tím, že konečné stanovení limitů je v kompetenci místně příslušné hygienické stanice a
bude doporučeno v akustické studii.
Výsledné hodnoty leží nepatrně pod hygienickými limity hluku pro den i noc. Podotýkám však, že v době
měření byl na trati minimální provoz nákladních vlaků – což je podle vyjádření výpravčího v Bílině
standardní stav. Zachycen byl pouze kratší nákladní vlak. S ohledem na tuto skutečnost nelze vyloučit, že
v případě zachycení delšího nákladního vlaku budou celkové hodnoty hluku vyšší, zejména pak pro noční
dobu.
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1. ÚVOD
Rozptylová studie je zpracována jako součást dokumentace EIA „Zvýšení traťové rychlosti
v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“.
Studie se zabývá posouzením emisních zátěží v přilehlém okolí vyjmenovaného zdroje recyklační základny a určuje velikost imisního příspěvku v jejím okolí. Studie vychází
z podkladů poskytnutých hlavním inženýrem projektu a z dokumentace „F. Organizace
výstavby“.

1.1. Vztah k platné legislativě
Od 1.9.2012 vstoupil v platnost zákon 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, který stanoví
zařazení jednotlivých zdrojů emisí.
V souvislosti s recyklací stavebních materiálů je povinnost zpracování rozptylové studie pro
použití recyklační linky, která je vyjmenovaným stacionární zdrojem podle §11 odst.2 a je
uvedena pod kódem 5.12. (recyklační linky o projektovaném výkonu větším než 25m3/den) v
příloze č.2 zák. 201/2012Sb. a její pohonná jednotka pod kódem 1.2. Spalování paliv
v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5
MW.
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu pak ověřuje, zda imisní příspěvek z realizace dané
stavby nebude mít za následek překročení platných imisních limitů daných přílohou č.1 zák.
201/2012Sb. a vydává závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje.
V případě, že jsou během stavby využívány plochy na nichž dochází k nakládání s sypkými
materiály, slouží jako deponie nebo jsou jiným způsobem zdrojem emisí, jedná se o
stacionární zdroje neuvedené v příloze č.2 zák. 201/2012Sb. a k jejich umístění vydává
v rámci územního nebo stavebního řízení závazné stanovisko obecní úřad s rozšířenou
působností.

1.2. Základní údaje o stavbě
Místem stavby je rekonstrukce stávající železniční trati v mezistaničním úseku Oldřichov u
Duchcova (od vjezdového návěstidla ze směru Řetenice, km 21,823) – Bílina (po vjezdové
návěstidlo ze směru Oldřichov u Duchcova, km 33,440) na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most
– Cheb. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 130, v nákresném jízdním
řádu číslem 504. Ta je významnou dopravní tepnou pro osobní i nákladní dopravu spojující
Ústecký a Karlovarský.
Hlavním smyslem stavby je zvýšení traťové rychlosti, které má být součástí komplexu
dalších staveb na trati tak, aby se trať stala atraktivnější z hlediska rychlosti především
osobní dopravy. Úsek v km 30,480 – 31,300 s rychlostně omezujícím obloukem je ze stavby
vyjmut a bude řešen návaznou stavbou jako přeložka.
V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky
Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0).
Stavba „Oldřichov u Duchcova - Bílina“ má charakter liniové železniční stavby.
zahájení realizace stavby:
konec realizace stavby:

08/2019
05/2021

Celkem štěrkového lože k recyklaci: celkem 71 165t během roku 2020.
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1.3. Cíl studie
Tato studie slouží k modelování přírůstku imisní zátěže a určení pravděpodobných imisních
koncentrací v okolí lokality s dočasně umístěným stacionárním zdrojem
Provoz na železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení
rekonstrukce zdrojem emisí.
Úkolem rozptylové studie je posouzení vlivu této liniové stavby na okolí na základě:
- určení velikosti a emisní vydatnosti zdrojů (charakteristika zdrojů emisí)
- inventarizace emitovaných látek
- posouzení míry možného imisního znečištění ovzduší v okolí zdrojů

2. VSTUPNÍ ÚDAJE
2.1.Údaje o realizaci záměru a popis dotčeného území (obecná
charakteristika lokality)
1. území dotčené recyklací se nalézá na severním okraji Bíliny v blízkosti průmyslového
areálu. Nebližší obytná zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 350m od plánované
recyklační základny. Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. Bílina p.č. 2251/1.
Plocha určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové
město, 110 00 Praha1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852t štěrku. To odpovídá době recyklace
cca 29 dní.
obr.č.1 Okolí plánované stavby
Recyklační
základna

2. území dotčené recyklací se nalézá v blízkosti žst. Oldřichov. Nebližší obytná zástavba
se nalézá ve vzdálenosti cca 500m od plánované recyklační základny. Vlastní recyklace
bude probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Plocha určená pro
recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00
Praha1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313t štěrku. To odpovídá době recyklace
cca 60 dní.
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obr.č.2 Okolí plánované stavby

Recyklační
základna

Obousměrný způsob přepravy vytěženého štěrku ze železničního svršku bude zajištěn po
železnici. Odvoz silniční dopravou je uvažován pouze u podsítného, které bude uloženo na
skládce v k.ú. Růžodol.
Podsítné je uvažováno v objemu 30% z celkového množství recyklovaného materiálu.
Odvoz z recyklační základny v žst. Bílina činí: 6 855t
Odvoz z recyklační základny v žst. Oldřichov činí: 14 494t
Trasa na úložiště podsítného: žst. Bílina (ZS v km 33,500) → zařízení pro nakládání
s odpady v k.ú. Růžodol (skládka skupiny S - ostatní odpad + skládka skupiny S nebezpečný odpad + sklad nebezpečných odpadů + dekontaminační plocha a další)
Průjezdné ulice/silnice: III/25316, III/2538, I/13, I/27, III/2565
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Obr.č.3 Místo uložení podsítného

Trasa na úložiště podsítného: žst. Oldřichov (ZS 0) → zařízení pro nakládání s odpady
v k.ú. Růžodol (skládka skupiny S - ostatní odpad + skládka skupiny S - nebezpečný odpad
+ sklad nebezpečných odpadů + dekontaminační plocha a další)
Průjezdné ulice/silnice: místní komunikace III/25340, III/25342, Jeníkov, Duchcovská, 254,
27, /13, I/27, Záluží, Růžodol.
Obr.č.4 Místo uložení podsítného

2.2. Klimatické poměry
Meterologické a klimatické údaje potřebné pro výpočet znečištění ovzduší jsou vztaženy na
období jednoho roku. Nejvýznamnější klimatické a meteorologické charakteristiky, které je
zapotřebí vzít v úvahu při hodnocení území, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková
činnost, vlhkost vzduchu a dále vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Vyhodnocení
klimatických a meteorologických prvků lze získat z dat klimatologických stanic zveřejněných
na internetové adrese www.chmi.cz. Klimatické podmínky vyskytující se na řešeném území
jsou určeny jeho zeměpisnou polohou, reliéfem a různorodostí krajiny a klimatickými faktory.
Směr a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají
5

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

Rozptylová studie

rozhodující podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na charakteru transportu a způsobu
nařeďování znečišťujících látek
Obr. č.5 Mapa klimatických oblastí

Umístění stavby v mapě
klimatických oblastí dle
Quitta
Bílina

Místo plánované stavby se nachází v oblasti s klimatickou jednotkou T2. Je to jednotka
s dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota se zde pohybuje 7-9o C. Maximální roční teploty se vyskytují v
průběhu července a srpna (dlouhodobý průměr kolem 18-19 °C), minimální pak v lednu (cca
-2až -3°C)

2.3. Meteorologické údaje
Z dat ČHMÚ byla převzata větrná růžice. Větrná růžice je rozpočtena do 120o větru (po 3
stupních). Označení směrů větru se provádí po směru hodinových ručiček.
0o je severní vítr
90o je východní vítr
180o je jižní vítr
270o je západní vítr
Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru.
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability
do jedné až tří tříd rychlosti větru. Celkem 11 kombinací.
Třídy stability:
I.třída stability (superstabilní) – teplotní gradient je menší než -1,6oC/100m a je limitován
rychlostí větru do 2m.s-1
II.třída stability (stabilní) – teplotní gradient je v rozmezí intervalu -1,6 až -0,7oC/100m a je
limitován rychlostí větru do 3m.s-1
III.třída stability (izotermní) – teplotní gradient je v rozmezí intervalu -0,6 až +0,5oC/100m a
vyskytuje se v celém rozsahu rychlostí větru rychlostí větru do 3m.s-1
IV.třída stability (normální) – teplotní gradient je v rozmezí intervalu +0,6 až +0,8oC/100m a
vyskytuje se v celém rozsahu rychlostí větru rychlostí větru do 3m.s-1
( společně s třídou III jsou dominantní charakteristikou ve střední Evropě)
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V.třída stability (konvektivní, labilní) – teplotní gradient je větší než +0,8oC/100m a je
limitován rychlostí větru do 5m.s-1
Třídy rychlosti větru:
1. třída rychlosti větru – interval 0-2,5m.s-1
2. třída rychlosti větru – interval 2,6 – 7,5m.s-1
13 třída rychlosti větru – nad 7,6m.s-1
Charakteristiky bodových, plošných a liniových zdrojů nejsou přímo ovlivňované
meteorologickými podmínkami. Rychlost rozptylu znečišťujících látek v atmosféře závisí
především na rychlosti větru a teplotní stabilitě atmosféry
Intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní stabilitě atmosféry, je
nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Větrná růžice použitá pro výpočet je uvedena v tab.č.1,2 a graficky na obr.č.6,7. Její
odborný odhad provedl ČHMÚ pro lokalitu Bíliny (9.2.2014) a Oldřichova (14.3.2018).
Z větrné růžice pro zájmovou oblast Bílina vyplývá, že celkově převládá jiho-západní
proudění s četností 24%. U větrů s nízkými rychlostmi proudění pak východní 14,46%.
Nejméně často pak vane vítr z jihu a jihovýchodu s četností 4,51 a 4,72%.
Proudění o nižších rychlostech do 2,5m/s se v dané lokalitě vyskytuje s nejvyšší četností
94,0% a 7,5m/s s četností 0,02%. Rychlosti větru vyšší než 7,5m.s-1 se v oblasti prakticky
nevyskytují. Z hlediska stability ovzduší v dané oblasti je nejfrekventovanější III. stability
(47,68%).
Obecně špatné rozptylové podmínky (stavy bezvětří a I. a II. třídy stability ovzduší) se
v území vyskytují poměrně málo. Četnost výskytu činí asi cca 9%.
Tab.č. 1 Odborný odhad větrné růžice pro oblast Bíliny v 10m nad zemí

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je určena větrná růžice charakteristická pro dané
území a stanoveny četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0o do 359o při všech
třídách stability a třídách rychlosti větru. Byl použit odborný odhad větrné růžice ČHMÚ, která
reprezentuje větrné a stabilitní poměry v zájmovém území a to v dlouhodobém průměru (viz
údaje uvedené v kapitole 2.7). Četnost bezvětří je rozpočítána do 1.třídy rychlosti větru podle
četnosti směru větrů a to z toho důvodu, že výpočetní model rozptylu podle schválené
metodiky selhává pro malé rychlosti větru (pod 1,5 m/s) a bezvětří.
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Obr.č.6 Grafické znázornění větrné růžice

Z větrné růžice pro zájmovou oblast Oldřichov vyplývá, že celkově převládá západní
proudění s četností 26,95%. I u větrů s nízkými rychlostmi proudění převládá také proudění
západní 10,93%. Nejméně často pak vane vítr z jihu a jihovýchodu s četností 1 a 2,51%.
Proudění o nižších rychlostech do 2,5m/s se v dané lokalitě vyskytuje s nejvyšší četností
83,74% a 7,5m/s s četností 0,18%. Rychlosti větru vyšší než 7,5m.s-1 se v oblasti prakticky
nevyskytují. Z hlediska stability ovzduší v dané oblasti je nejfrekventovanější V. stability
(58,58%).
Obecně špatné rozptylové podmínky (stavy bezvětří a I. a II. třídy stability ovzduší) se
v území vyskytují poměrně málo. Četnost výskytu činí cca 18,29%.
Tab.č. 2 Odborný odhad větrné růžice pro oblast Odřichov v 10m nad zemí

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je určena větrná růžice charakteristická pro dané
území a stanoveny četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0o do 359o při všech
třídách stability a třídách rychlosti větru. Byl použit odborný odhad větrné růžice ČHMÚ, která
reprezentuje větrné a stabilitní poměry v zájmovém území a to v dlouhodobém průměru (viz
údaje uvedené v kapitole 2.7). Četnost bezvětří je rozpočítána do 1.třídy rychlosti větru podle
četnosti směru větrů a to z toho důvodu, že výpočetní model rozptylu podle schválené
metodiky selhává pro malé rychlosti větru (pod 1,5 m/s) a bezvětří.
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Obr.č.7 Grafické znázornění větrné růžice

2.4. Imisní charakteristika lokality
Na celkovou situaci znečištění ovzduší v celé zájmové oblasti má nejzásadnější vliv
působení lokálních stacionárních zdrojů a mobilních zdrojů (místní automobilová místní a
tranzitní doprava). Na úroveň pozadí má vliv také přenos znečišťujících látek z okolního
území, případně též ze vzdálenějších oblastí ČR nebo jiných států. Vliv mobilních zdrojů je
především patrný u NOx a CxHx. Vliv na kvalitu ovzduší má i značný podíl lesů, vodních
ploch a silně členitá krajina širšího území, v posuzovaném území lze očekávat příznivé
ventilační poměry.
Při stanovení stavu ovzduší v zájmové lokalitě bylo použito:
1. čtverec č. 412603 Bílina informací poskytovaných ČHMU
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html - Mapy oblastí s
překročenými imisními limity jsou konstruovány v síti 1x1 km.
Pozn.: Umístění recyklační základny označeno šipkou
3

Obr.č.8 Imisní pozadí NO2 v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 40[µg/m ]

9

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

Rozptylová studie

3

Obr.č.9 Imisní pozadí PM10 v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 40[µg/m ]

3

Obr. č.10 Imisní pozadí PM2,5v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 25[µg/m ]

3

Obr.č.11 Imisní pozadí benzenu v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 5[µg/m ]
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3

Obr.č.12 Imisní pozadí B(a)P v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 1[ng/m ]

3

Obr.č.13 Imisní pozadí denníPM10 36. v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 50[µg/m ]

Tabulka č.3 Přehled odhadu imisního pozadí v zájmové oblasti Bílina č. čtverce: 412603

Imisní pozadí
Znečišťující
látka

NO2

PM10

PM25

Benzen

Roční limit
3
40[µg/m ]

Roční limit
3
40[µg/m ]

Roční limit
3
25[µg/m ]

Roční limit
3
5[µg/m ]

18,2

30,4

21,0

18,4

30,6

18,2
17,0

PM10

Roční limit
3
1[ng/m ]

Denní
maximum
3
50[µg/m ]
36. nevyšší
hodnota

1,3

1,04

55,7

20,6

1,3

1,07

56,7

29,1

19,8

1,3

1,2

54,6

28,2

19,7

1,2

1,09

52,5

3

[µg/m ]

Pětiletý průměr
2009-2013
Pětiletý průměr
2010-2014
Pětiletý průměr
2011-2015
Pětiletý průměr
2012-2016

Benzo(a)
pyren
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V lokalitě je patrný mírný pokles většiny sledovaných látek. Kolísání je patrné u benzenu.
Lze konstatovat, že celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech
(2009-2016) jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
Odhad imisního pozadí pro rok 2020
Stav imisního pozadí posuzované lokality je možno stanovit pouze odhadem. Ten je
proveden na základě porovnání hodnot za období let 2009-2016
Předpokládané imisní pozadí (bez realizace záměru) v roce 2020
suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 30,0 u.g/m3 (výhledový
stav kolísavý)
suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace < 56,0 u.g/m3 (výhledový
stav kolísavý)
suspendované částice (PM2,5) - průměrná roční koncentrace < 21,0 u.g/m3 (výhledový
stav kolísavý)
oxid dusičitý (N02) - průměrná roční koncentrace < 19,0 ug/m3 (výhledový
stav kolísavý)
benzen - průměrná roční koncentrace < 1,3 ug/m3
(výhledový stav pokles)
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace > 1,1 ng/m3
(výhledový stav nárůst)
Tab.č.4 Odhad maximálních hodnot imisního pozadí v celé zájmové oblasti Bílina r. 2020 č.
čtverce: 412603
Znečišťující
Látka
3

[µg/m ]

NO2

PM10

PM25

Roční limit Roční limit Roční limit
3
3
3
40[µg/m ] 40[µg/m ] 25[µg/m ]

21,0

30,0

21,0

Benzen

Benzo(a)pyren

PM10

Roční limit
3
5[µg/m ]

Roční limit
3
1[ng/m ]

Denní maximum
3
50[µg/m ]
36. nevyšší
hodnota

1,3

1,1

56,0

2. čtverec č. 412612 Oldřichov informací poskytovaných ČHMU
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html - Mapy oblastí s
překročenými imisními limity jsou konstruovány v síti 1x1 km.
Pozn.: Umístění recyklační základny označeno šipkou
3

Obr.č.14 Imisní pozadí NO2 v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 40[µg/m ]

12

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

Rozptylová studie
3

Obr.č15 Imisní pozadí PM10 v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 40[µg/m ]

3

Obr. č.16 Imisní pozadí PM2,5v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 25[µg/m ]

3

Obr.č.17 Imisní pozadí benzenu v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 5[µg/m ]

3

Obr.č.18 Imisní pozadí B(a)P v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 1[ng/m ]
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3

Obr.č.19 Imisní pozadí denníPM10 36. v zájmové oblasti v roce 2012-2016 Roční limit 50[µg/m ]

Tabulka č.5 Přehled odhadu imisního pozadí v zájmové oblasti Oldřichov Č. čtverce: 412612

Imisní pozadí
Znečišťující
látka

NO2

PM10

PM25

Benzen

Roční limit
3
40[µg/m ]

Roční limit
3
40[µg/m ]

Roční limit
3
25[µg/m ]

Roční limit
3
5[µg/m ]

15,8

28,4

18,6

15,6

28,9

15,1
14,0

PM10

Roční limit
3
1[ng/m ]

Denní
maximum
3
50[µg/m ]
36. nevyšší
hodnota

1,4

0,82

52,7

19,0

1,3

0,96

54,5

27,2

18,0

1,3

0,97

51,8

26,3

18,3

1,2

1,11

48,0

3

[µg/m ]

Pětiletý průměr
2009-2013
Pětiletý průměr
2010-2014
Pětiletý průměr
2011-2015
Pětiletý průměr
2012-2016

Benzo(a)
pyren

V lokalitě je patrný mírný pokles většiny sledovaných látek. Kolísání je patrné u benzenu.
Lze konstatovat, že celková kvalita ovzduší je podprůměrná a v posledních sedmi letech
(2009-2016) jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.
Odhad imisního pozadí pro rok 2020
Stav imisního pozadí posuzované lokality je možno stanovit pouze odhadem. Ten je
proveden na základě porovnání hodnot za období let 2009-2016
Předpokládané imisní pozadí (bez realizace záměru) v roce 2020
suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 27,0 u.g/m3 (výhledový
stav kolísavý)
suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace < 50,0 u.g/m3 (výhledový
stav klesající)
suspendované částice (PM2,5) - průměrná roční koncentrace < 19,0 u.g/m3 (výhledový
stav kolísavý)
oxid dusičitý (N02) - průměrná roční koncentrace < 15,0 ug/m3 (výhledový
stav klesající)
benzen - průměrná roční koncentrace < 1,3 ug/m3
(výhledový stav klesající)
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace > 1,2 ng/m3
(výhledový stav nárůst)
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Tab.č.6 Odhad maximálních hodnot imisního pozadí v celé zájmové oblasti Oldřichov č.
čtverce: 412612 v r. 2020
Znečišťující
Látka
3

[µg/m ]

NO2

PM10

PM25

Roční limit Roční limit Roční limit
3
3
3
40[µg/m ] 40[µg/m ] 25[µg/m ]

15,0

27,0

19,0

Benzen

Benzo(a)pyren

PM10

Roční limit
3
5[µg/m ]

Roční limit
3
1[ng/m ]

Denní maximum
3
50[µg/m ]
36. nevyšší
hodnota

1,3

1,2

50

2.5. Imisní limity
Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, cílové imisní limity a
dlouhodobé imisní cíle, dále meze tolerance a četnost překročení imisních limitů pro
jednotlivé znečišťující látky. Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad
stanovenou četnost překročení.
Způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je stanoven v zákoně 201/2012Sb., o
ochraně ovzduší. Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující
ovzduší, Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v ug/m3 a vztahují se na standardní
podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa). Imisní
pozadí je hodnoceno pro účely ochrany zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů. Imisní limity,
meze tolerance, pro tyto látky: oxid siřičitý, suspendované částice frakce PM10, oxid dusičitý
a oxidy dusíku, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, arsen, nikl a polycyklické aromatické
uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren. V následující tabulce jsou uvedeny imisní
limity znečišťujících látek vyhlášené pro účely ochrany zdraví lidí.
Vyhodnocení kvality ovzduší je stanoveno na základě příl.č.1 zák. 201/2012Sb., která udává
hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší.
Tab.č.7 Tabulky hodnot imisních limitů (pozn. Číslování tabulek odpovídá zák. 201/2012Sb.)
Tabulka č.1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
1.

Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

Doba proměřování
1 hodina

Imisní limit

24

3

3

3

18

350 ug.m

24 hodin

125 ug.m

Oxid dusičitý

1 hodina

200 ug.m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 ug.m

Oxid uhelnatý
Benzen

maximální denní
osmihodinový průměr
1 kalendářní rok

1)

3

0

10mg.m

3

0

3

0

3

35

3

0

3

0

3

0

5 ug.m

Částice PM10

24 hodin

50 ug.m

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 ug.m

Částice PM2,5
Olovo

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Maximální počet překročení

3

25 ug.m

0,5 ug.m

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací
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během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu
od 16:00 do 24:00 hodin.
Tabulka č.2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý

Doba průměrování

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října -31. března)

20 ug.m

3
3

1)
30 ug.m
Oxidy dusíku
1 kalendářní rok
Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Tabulka č.3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro
ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba proměřování

Imisní limit

1 kalendářní rok

1ng.m

3

Maximální počet překročení
0

2.6. Zdroje emisí z provozu na zrekonstruované železniční trati
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby
okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí.

2.7. Zdroje emisí při provádění stavby – Obecná charakteristika
zdrojů
Zdroje znečištění ovzduší se podle zákona o ovzduší 201/2012Sb. dělí na stacionární a
mobilní.
Pro účely metodiky „SYMOS ´97“ se zdroje znečištění ovzduší dělí na bodové plošné a
liniové.
Během realizace stavby Rekonstrukce žel. trati se vyskytnou následující typy zdrojů:
Komunikace s automobilovým provozem jsou považovány za LINIOVÉ ZDROJE
znečišťování ovzduší. Jsou to tzv. přízemní zdroje, pro které se v praxi používá kombinace
všech druhů automobilů nebo konkrétního složení vozového parku. Tento typ zdrojů bude
tvořit těžká nákladní doprava obsluhující staveniště. Při obsluze stacionárního zdroje –
recyklační linky však bude nákladní doprava použita pouze pro odvoz podsítného.
Návoz a odvoz štěrku bude po železnici.
BODOVÉ ZDROJE tvoří dieslové motory zařízeních určených ke zpracování
kameniva.
PLOŠNÉ ZDROJE tvoří plocha recyklační základny pojížděná stroji a deponie sypkých
materiálů.

2.8. Emisní charakteristika zdrojů
Liniové zdroje Komunikace s automobilovým provozem jsou považovány za liniové zdroje
znečišťování ovzduší. Jsou to tzv. přízemní zdroje, pro které se v praxi používá kombinace
všech druhů automobilů nebo konkrétního složení vozového parku. Při nižších rychlostech
se uvažuje vznos škodlivin 2m a při vyšších 5m. Množství emisí z liniových zdrojů závisí na:
intenzitě dopravy, plynulosti dopravy, podélném sklonu vozovky, rychlosti, technickém stavu
vozidel.
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Množství emisí závislých na těchto faktorech je pak vyjádřeno EMISNÍMI FAKTORY.
V případě stavby modernizace trati budou jako liniové zdroje posuzovány příjezdové
komunikace ke stavbě po kterých bude obousměrně dopravován materiál pomocí těžké
nákladní dopravy. Výpočet množství takto vzniklých emisí z nákladní dopravy lze stanovit
pomocí výpočtového programu MEFA 13. Tímto provozem vznikají emise NOx, TZL,
Benzen, BaP.
Pozemní komunikace nejsou z pohledu zák. 201/2012Sb. vyjmenovaným stacionárním
zdrojem, avšak těžká nákladní doprava je uvažována jakou související zdroj. Jedná se o
dopravu na přístupových komunikacích ke staveništi.
Bodové zdroje Ze spalování nafty v pístových spalovacích motorech při pohonu třídiče a
třídiče budou vznikat emise NOx, TZL, Benzen, BaP a jsou vypočtené z množství spálené
nafty na výrobu 1 tuny recyklovaného materiálu.
Plošné zdroje – plochy staveniště jsou především
zdroji emisí TZL, které vznikají při
mechanickém třídění, překládce a deponování zpracovaného materiálu. Budou vznikat
především emiseTZL a dále NOx, v malém množství benzen, z motorů nakladače a další
stavební techniky pohybující se po ploše.

2.9. Množství emitovaných škodlivin jednotlivými zdroji znečištění
Vzhledem ke zpracování rozptylové studie ve fázi projektové přípravy není znám konkrétní
dodavatel stavby a tedy ani konkrétní typy stavebních strojů. Proto stanovení množství
emitovaných znečišťujících látek bylo stanoveno jako průměrné.

Bodové zdroje
Novým dočasným – bodovým zdrojem budou pohonné jednotky recyklační linky - dieslové
motory
Při recyklaci kameniva kolejového lože se nejčastěji používá sestava Třídič –Odrazový drtič Třídič.
Pro primární třídění je využívána mobilní třídící jednotka, která využívá pro pohon
zabudovanou elektrocentrálu. Dieselmotor elektrocentrály (např. Perkins 1103A-33TG2 o
výkonu 48-52kW)
Pro drcení se využívá mobilní drtící jednotka s odrazovým drtičem. Pro pohon drtiče je
využíván průmyslový dieselmotor (např.CAT C9 o výkonu 240,4kW). Pro pohon ostatních
pohonů jednotky a případně sekundárního třídiče je připojen generáror Leroy Somer.
Jako sekundární třídič může být použíta mobilní třídící jednotka nebo semimobil třídící
jednotka s pohonem čistě elektrickým. Elektrický výkon drtící jednotky je dostačující pro
napájení semimobilní jednotky, ale může napájet i mobilní třídící jednotku jenž má připojení i
na externí zdroj elektrického proudu.
Pro provoz recyklační linky budou použity dva samostatné diesl motory.
Legislativa
Od ledna 2011 začala platit legislativní úprava norem pro naftové motory určené pro
nesilniční pojízdné stavební stroje o výkonu 130 až 560 kW. Na evropském trhu podléhají
emise výfukových plynů normě EU STAGE III B. V USA pak normě EPA TIER 4A.
Emisní předpisy Stage EU
Emisní předpisy Stage III/IV pro stroje byly přijaty Evropským parlamentem dne 21.4.
2004 (Směrnice 2004/26/EC).
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Předpisy Stage III, které jsou dále rozděleny na Stage IIIA a Stage IIIB, jsou postupně
zaváděny od roku 2006 do roku 2013. Stage IV vstoupí v platnost v roce 2014. Právní
úprava pro Stage III/IV se vztahuje pouze na nová vozidla, zařízení a na náhradní motory pro
použití v již provozovaných zařízení. Výjimkou jsou motory pro pohon v oblasti železnic a
vnitrozemských vodních cest
Ve výpočtu bylo následně uvažováno:
− s dobou provozu: viz jednotlivé etapy stavby
− objem odcházejících emisí z motoru 0,5 m3/s
− denní dobou provozu 10hod. (tato doba není přesně určena a může se pružně měnit,
ve skutečnosti je ovlivněna aktuálním množstvím recyklovaného materiálu, délkou
stavební etapy, výkonem drtícího zařízení a omezeními vyplývající z omezení
hlukové zátěže)
− celkové množství recyklovaného materiálu činí:
v roce 2020 bude zrecyklováno – 71 165tis.t štěrkového lože
− (uvažovaná hmotnost kameniva - 1,8t/m3)
− výkon recyklační linky při recyklaci kameniva (max.100t/hod) – uvažovaný reálný
objem recyklace 800t/den
− počet dnů recyklace: objem materiálu/800t za den
− průměrná spotřeba za motohodinu cca-22l nafty
− průměrná spotřeba na tunu zrecyklovaného materiálu cca-0,30l nafty
− Hmotnost nafty na výrobu 1t recyklovaného kameniva činí 0,305l * 0,840kg/l
=0,252kg
− Výkon motoru pohonné jednotky třídiče (uvažovaný motor Perkins 1103A-33TG2
činí 48-52kW)
− Výkon motoru pohonné jednotky drtiče a sekundárního třídiče (uvažovaný diesl
motor CAT 9l činí 240,4kW)
Množství emisí produkovaných zdrojem pro NOx, TZL, bylo vypočteno na základě emisních
faktorů stanovených podle platné emisní normy STAGE IIIB. Znečišťující látka benzen a
benzo(a)pyren není v této normě uvedena a proto byl proveden odhad pomocí
odpovídajícího poměru emisních faktorů podle programu MEFA 13 pro TNV při rychlosti
5km/h. EURO 4.
Předpokládaný podíl PM10 z TZL činí 51%.
Předpokládaný podíl PM2,5 z PM10 činí 15% - podle US EPA AP42 (zdroj: „Revize podílů
PM10 a PM2,5 pro potřeby rozptylových studií- autoři: Ing. M.Modlík, Ing.H. Hnilicová ČHMÚ)

Dále byly vzorově použity reálné parametry recyklační linky poskytnuté firmou RESTA a.s.
Tab.č.8 Celkový úhrn emisí z motoru třídiče (Perkins 1103A-33TG2) a dle normy STAGE IIIB

a MEFA13 (benzen a bezo(a)pyren)
Emise E(f)
1
(g.kw-'.h- )

CO

HC

NOx

PM

Benzen

B(a)P

Stage IIIB
kat.N
56<P<75

5,0

0,19

3,3

0,025

0,0198

1,839.10-5

Emise při
výkonu 55kW
g/s

0,0694

0,002635

0,0458

3,47.10-4

2,75.10-4 2,554.10-7
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Tab.č.9 Celkový úhrn emisí z motoru drtiče a sekundárního třídiče (CAT9l)dle normy STAGE

IIIB a MEFA13
Emise E(f)
1
(g.kw-'.h- )

CO

HC

NOx

PM

Benzen

B(a)P

Stage IIIB
3,5
0,19
2,0
0,025
0,0138 1,287.10-5
kat.L
130<P<560
Emise při
výkonu
0,233
0,0126
0,133
1,66.10-3 9,207.10-4 8,583.10-7
240,4kW
g/s
Dle Stage IIIB
Tab.č.10 Celkový úhrn emisí z motorů recyklační linky za jednotlivé etapy výstavby
Recyklační základna
Emise z provozu Počet dnů Množství
NOx
PM2,5
PM10
Benzen
recykl.
pohonu
recyklace
materiálu/
recyklační linky
v rámci
rok
[kg/etapu] [kg/etapu] [kg/etapu] [kg/etapu]
r.2020
3
(m )

Benzo(a)pyren
[g/etapu]

Žst. Bílina

29

22 852

49,91

0,16

1,07

1,23

0,043

Žst. Oldřichov

60

48 313

103,3

0,33

2,21

2,58

0,09

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj je označena plocha ZS bude deponováno a tříděno štěrkové lože
Jednotlivé zdroje v rámci plochy tvoří:

1.

Motor nakladače pohybujícího se po ploše ZS

pro tento typ stroje platí stejná legislativní úprava jako pro pohonnou jednotku třídiče.
Pro výpočet byl vzorově uvažován kolový nakladač značky New Holland W270B, které
splňují emisní normu Tier 4 interim (EU norma stupeň 3B).
Spotřeba pohonných hmot je dáná náročností vykonávané práce a je řazena jako lehká /
střední / těžká.
Provozní podmínky:
Lehké:
Užitné práce. Dlouhé časové úseky na volnoběh. Jeřábovací práce.
Střední: Průměrné výkopové práce. Nakládka vozidel se střídáním volnoběhu a plných
otáček.
Těžké:
Nepřetržitá těžba ve tvrdém nebo skalnatém materiálu.
Práce na ploše ZS jsou ohodnoceny jako střední kategorie - spíše k horní hranici
spotřeby.
Údaj o spotřebě :
Litr/h resp. Litr/Mth, /současné stroje čítají Mth jakmile naskočí motor a alternátor se začne
točit. Nezáleží tedy na otáčkách motoru. Proto můžeme tvrdit l/h = l/Mth.
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Obr.č.20 Kolový nakladač

Tab.č.11 Spotřeba pohonných hmot nakladačů

Typ/Název
nakladače

lehké
provoz. pod.

středně těžké
provoz. pod.

těžké provoz.
pod.

provozní
hmotnost

motor

výkon

W190C
W270B

9 - 12 l/Mh
13 - 19 l/Mh

14 - 18 l/Mh
21 - 26 l/Mh

20 - 23 l/Mh
29-34 l/Mh

17,6 t
24,6 t

230 Hp
320 Hp

145 kW
239 kW

Tab.č.12 Emisní faktory nakladače uváděné výrobcem a normou STAGE IIIB
Emise E(f)
1
(g.kw-'.h- )

CO

HC

NOx

PM

Benzen

B(a)P

Del výrobce
W270B

0.222

0.009

1.232

0.009

0,000878

8,167.10

W190C

0,23

0,02

1.53

0.0106

0,00091

8,462.10

Dle normy
STAGE IIIB

3,5

0,19

2,0

0,025

0,0138

1,287.10-5

Emise při
výkonu 239kW
g/s
Dle Stage IIIB
kat.L

0,231

0,0125

0,132

-7

-7

1,65.10-3 9,206.10-4

8,582.10-7

Pozn. Přestože hodnoty emisních faktorů nakladačů dokladovaných např.výrobcem New
Holland jsou výrazně nižší než udává platná norma, ve výpočtu bylo uvažováno s hodnotami
uvedenými v emisní normě STAGE IIIB a to z důvodu, že v době zpracování projektové
dokumentace není známa konkrétní stavební technika, která bude použita.
Tab.č.13 Celkový úhrn emisí z motoru nakladače za jednotlivé etapy výstavby
Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky
Žst. Bílina
Žst. Oldřichov

Recyklační základna
Počet dnů Množství
NOx
recyklace
recykl.
v rámci
materiálu
[kg/etapu]
3
etapy
(m )

29
60

22 852
48 313

PM2,5

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[g/etapu]

137,81

0,132

0,878

0,961

0,00089

285,12

0,273

1,817

1,988

0,00185
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Emise TZL z mechanických procesů třídiče a kolového nakladače

Při nakládání se stavebními materiály vznikají emise TZL. Množství těchto látek je dáno:
Sdělením MŽP ČR odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. tab.č.7
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/emisni_faktory/$FILE/OOO-emisni_faktory11022013.pdf
Složení z vagónu na plochu ZS
Ef 0,1g/t materiálu
Nabrání nakladačem
Ef 0,1g/t materiálu
Nasypání do násypky třídiče
Ef 0,1g/t materiálu
Primární třídění
Ef 3,0g/t materiálu
Přesyp kameniva z třídiče do drtiče
Ef 3,0g/t materiálu
Přesyp podsítného z třídiče
Ef 3,0g/t materiálu
Drcení
Ef 4,0g/t materiálu
Přesyp kameniva z drtiče do třídiče
Ef 3,0g/t materiálu
Sekundární třídění
Ef 4,0g/t materiálu
Přesyp frakce 31-63 z třídiče
Ef 3,0g/t materiálu
Přesyp frakce 16-31 z třídiče
Ef 3,0g/t materiálu
Nabrání nakladačem
Ef 0,1g/t materiálu
Naložení na TNV
Ef 0,1g/t materiálu
Ef celkem
Ef 26,5g/t materiálu
Manipulace s materiálem v r. 2020
Recyklační základna Bílina: 22 852t* 26,5g/t = 605,5kg TZL
Recyklační základna Oldřichov: 48 313t* 26,5g/t = 1 280,2kg TZL
Předpokládaný podíl PM10 je 51% TZL
PM2,5 je 15% PM10
( podle US EPA AP42 - zdroj: „Revize podílů PM10 a PM2,5 pro potřeby rozptylových studiíautoři: Ing. M.Modlík, Ing.H. Hnilicová ČHMÚ)

Liniové zdroje
Těžká nákladní doprava
Dopravu budou tvořit těžká nákladní vozidla (TNV) Zajišťující odvoz z recyklační základny na
skládku odpadu v k.ú. Růžodol.
Při uvažovaném objemu podsítného 6 856t z recyklační základny v Bílině a nákladním
vozidle s nosností 25t. Bude za dobu výstavby uskutečněno celkem 549 jízd.
Při uvažovaném objemu podsítného 14 494t z recyklační základny v Bílině a nákladním
vozidle s nosností 25t. Bude za dobu výstavby uskutečněno celkem 1 160 jízd.
A to včetně zpátečních.
Tento celkový počet odpovídá cca 2-3 jízdám TNV/hod. po dobu provádění recyklace.
Uvažovaná rychlost po přístupových zpevněných komunikacích je 40km/hod.
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Obr. č.21 Uvažované vozidlo: Tatra 815 6x6 (s užitným zatížením 25t. Výkon motoru 300kW )

Množství emisí z nákladní dopravy byla stanovena pomocí programu MEFA13
Charakteristickými emisemi pro dopravu jsou především oxidy dusíku (NOx), tuhé
znečišťující látky (TZL), oxid uhelnatý, alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky (např.
benzen), polyaromáty (např. pyren, benzo(a)pyren, aj.)
Tyto výše uvedené látky vznikají přímým spalováním paliva. Kromě nich vznikají při provozu
na pozemních komunikacích také emise TZL z otěru pneumatik, otěru povrchu vozovky a
z otěru brzdových destiček. Při otěru pneumatik o vozovku vznikají TZL hrubé frakce (podíl
PM10 cca 8%). Při otěru brzdových destiček činí PM10 cca 86%. Tyto částice včetně
materiálu z ošetřování komunikací (chemický a inertní posypový materiál). Množství
zvířeného prachu závisí na rychlosti a hmotnosti vozidla, stavu vozovky, aktuálním počasí.
Metodika SYMOS ´97 množství resuspendovaných částic do výpočtu nezahrnuje, proto je
jejich výpočet proveden samostatně.
Výpočet emisí z motorů nákladní dopravy
Tab.č.14 Úhrn emisí v g/km/vozidlo dle MEFA13

Tab.č.15 Roční úhrn emisí z motorů nákladní dopravy za jeden rok stavby dle MEFA13
NOx
úsek
Bílina

prach-PM10

prach-PM2,5

benzen

Roční úhrn emisí (kg/rok)
0,6

0.103

0,077

Benzo(a)pyren
ug/rok

0,008

0,007

Oldřichov
1,2
0,213
0,159
0,016
0,014
Tato intenzita dopravy je natolik nízká, že se prakticky neprojeví na pozadí imisního příspěvku od
plochy staveniště.
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Výpočet resuspenze v případě nezpevněné komunikace (metodika AP, 13.2.2)
(Pozn. Z poznatků získaných v rámci měření koncentrací PM10 firmou ATEM vyplývá, že
zpevněná, ale prachem silně znečištěná komunikace vykazuje stejné vlastnosti jako
komunikace nezpevněná. Zveřejněno ve studii Opatření k omezení prašnosti ze stavební
činnosti, J. Martinovský, J. Karel 01/2014) Na základě tohoto zjištění byla přístupová
komunikace hodnocena jako nezpevněná.
Emisní faktor pro nezpevněné povrchy mimo veřejných komunikací:
E = k * (s/12)a * (W/3)b * (365-P)/365 [g/voz./km], kde
s
W
P

a,b,k

obsah jemnozrnné složky v % - viz metodika
váha vozidel (t) 25t
počet dnů v roce se srážkami > 0.254mm -95dnů (vzhledem ke skutečnosti,
že tento údaj není k dispozici, byl uvažován počet dní se srážkami > 1.0mm.
výpočet je pak na straně bezpečnosti)
empir. konstanty viz metodika

E (PM10) = 423 * (8.5/12)0.9 * (25t/3)0.45 * (365-95)/365 [g/voz./km]
E (PM10) = 518,96 [g/voz.25t/km]
E (PM2,5) = 42,3 * (8.5/12)0.9 * (25t/3)0.45 * (365-95)/365 [g/voz./km]
E (PM2,5) = 5.19 [g/voz.25t/km]
Tab.č.16 Roční úhrn resuspenze TZL z povrchu staveništní komunikace/rok stavby
dle AP 13.2.2.u nezpevněných povrchů v oblasti Bíliny
a
prach-PM10
prach-PM2,5
Staveništní
komunikace
Roční úhrn emisí (kg/rok)
Oblast Bílina

392,3

3,92

Oblast Oldsřichov

811,6

8,11

2.10. Výškopis
Pro stanovení nadmořských výšek zdrojů znečištění i referenčních bodů (RB) byl byl použit
interní výškopis SYMOSu 97. V případě zdrojů byla uvažována jejich skutečná výška dle
umístění.

3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ ANALÝZY
3.1. Metodika výpočtu RS
SYMOS ´97
RS byla zpracována dle metodiky MŽP „SYMOS ´97“ se zahrnutím Dodatku č. 1
k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“ (věstník MŽP, částka 4/2003). Metodika MŽP
„SYMOS 97“ je určená jako závazná referenční metoda sledování kvality ovzduší určená pro
výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší (dle přílohy č.6 NV č. 597/2006 Sb.)
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Rozptylová studie zahrnuje výpočet příspěvku k imisní situaci vyvolané plánovanou stavbou
okružní křižovatky.
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení hraničních hodnot koncentrací byl proveden podle metodiky SYMOS ´97 platné
od 1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gausovského rozložení koncentrací na průřezu
kouřové vlečky.
Tato metodika umožňuje výpočet:
• krátkodobých i ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek v síti
referenčních bodů
• doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich
násobků) za rok
• podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci
v daném místě
• maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a
rychlost větru) za kterých se mohou vyskytovat.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.
Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat
příměsi) Členění je bráno podle Bubníka a Koldovského. A 3 třídy rychlosti větru.
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky:
Tab.č.17 Třídy stability
Třída stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd rychlostí větru
(m/s)

I
II
III

Silné inverze, velmi špatný rozptyl
1,7
Inverze, špatný rozptyl
1,7
5
Slabé inverze, mírně zhoršené rozptylové 1,7
5
11
podmínky
IV
Normální stav atmosféry, dobré
1,7
5
11
rozptylové podmínky
V
Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl
1,7
5
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá li
teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt
vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících
látek. To je případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability
I a II.
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
vychlazuje a tím ochlazuje přízemní vrstvu vzduchu. V důsledku nedostatečného slunečního
záření mohou inverze trvat i mnoho dní za sebou.
V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují
jen v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a
následné rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru
2m/s, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5m/s.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď
k nulovému (třída III) nebo mírnému (IV. Třída) poklesu teploty s výškou. Běžné rozptylové
podmínky se mohou vyskytovat za jakékoli třídy větru, při silném větru obvykle nastávají
podmínky ve IV. Třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch
směřuje od země vzhůru a těžší studený vzduch klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
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znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní období a slunečná
odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva
ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při
rychlosti nad 5m/s.

3.2. Posouzení míry nejistot daných použitím uvedené metodiky
−

klimatické a meteorologické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty
jednotlivých veličin za delší časové období, skutečný průběh rozptylových
charakteristik (např. výskyt bezvětří apod.) se v jednotlivých konkrétních letech může
od těchto údajů lišit
− vyhodnocení imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky
SYMOS 97, která je doporučená MŽP pro zpracování rozptylových studií. Přestože
metodika byla sestavena se snahou o maximální věrohodnost všech v ní použitých
postupů, jejím základem je matematický model, který již svou podstatou znamená
zjednodušení a nemůže popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl látek
− metodika nepočítá s pozaďovým znečištěním, které musí být stanoveno samostatně,
výsledky podle metodiky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu
− metodika nezahrnuje resuspendované částice.
Údaje, které jsou zatíženy určitou mírou nejistot, jsou také údaje sloužící k odhadu emisních
faktorů pro motorová vozidla spočívající v odhadu skutečné rychlosti vozidel a v odhadu
jejich odpovídající emisní úrovně. Zpracovatel této rozptylové studie si výše uvedených
nejistot vyplývajících z použité metodiky je vědom a při zpracování RS byl veden snahou
omezit vliv těchto nejistot na co nejmenší míru.

4. VÝSTUPNÍ ÚDAJE
4.1 Referenční body
Referenční body (dále RB) jsou základní informační jednotkou o imisním zatížení v území,
ke kterým jsou vztaženy všechny výsledné hodnoty výpočtů. V zájmové oblasti Bílina byla
vytvořena pravidelná síť RB o počtu 513 RB s krokem 50 m a výpočtovou výškou 1,5 m.
Počátek sítě (levý horní okraj) byl položen do bodu o souřadnicích S-JTSK – x-781920,9 a y
-984294,4. Rozměry sítě jsou 1240x1000m.
Znázornění RB je uvedeno v příloze č.1a.
V zájmové oblasti Oldřichov byla vytvořena pravidelná síť RB o počtu 616 RB s krokem 50 m
a výpočtovou výškou 1,5 m. Počátek sítě (levý horní okraj) byl položen do bodu o
souřadnicích S-JTSK – x-781096,2 a y -976108,4. Rozměry sítě jsou 1400x1000m.
Znázornění RB je uvedeno v příloze č.1b.
Při výpočtu nebyly použity žádné další doplňující body.

4.2 Souhrn zjištěných skutečností a výchozích předpokladů
Pro výpočet byly vybrány polutanty charakteristické pro provoz dieslových motorů a
nakládání se sypkým prašným materiálem. Jako hlavní modelové znečišťující látky pro
posouzení vlivu na zdraví obyvatel byly vybrány oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a
TZL jako PM10. a PM2,5. Vznos znečišťujících látek od pohybu nakladače je uvažován do 2
m, výfuk recyklační linka a emise TZL z přesypů přepravníků 3m.
Jak již bylo uvedeno elektrifikovaná trať nebude při svém provozu zdrojem emisí
znečišťujících látek do ovzduší. Provoz na železniční trati Oldřichov u Duchcova - Bílina
neovlivní kvalitu ovzduší v okolním území.
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Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Recyklační linka jako zdroj TZL
• Výfuky pohonných jednotek RL
• Výfuk kolového nakladače
• Emise TZL z mechanických procesů z nakládání kameniva
• Objem recyklovaného materiálu bude v letech 2020 celkem činit 71 165t

4.3 Výsledky výpočtu
Míra znečištění ovzduší je vyjádřena pomocí dvou charakteristik. Jsou to maximální
koncentrace a průměrné roční koncentrace.
Maximální koncentrace neposkytují informace o četnosti výskytu těchto hodnot. Tyto
koncentrace závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se
tyto nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin
v roce, a to pouze za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek
Průměrné roční koncentrace, zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu
krátkodobých koncentrací. Kromě toho jsou méně ovlivněny náhodnými skutečnostmi, takže
přesnost jejich výpočtu jsou vyšší.
Všechny typy vypočtených koncentrací jsou pak příspěvky od plánovaného zdroje
k naměřeným (odhadnutým) koncentracím, které tvoří imisní pozadí. Viz 2.9 Imisní
charakteristika lokality
Jako hlavní, modelové znečišťující látky, jsou posuzovány TZL jako PM10 PM2,5, benzen,
benzo(a)pyren a oxid dusičitý - NO2 a oxidy dusíku - NOx, které jsou nejzávažnějšími
látkami pocházejícími z dopravy. A v případě zpracování štěrkového lože jsou to tuhé
znešišťující látky, které se dostávají do ovzduší při nakládce, vlastní recyklaci i deponování
materiálu.
V případě NOx je imisní limit průměrné roční koncentrace zachován pro ochranu ekosystémů
a vegetace a je uplatňován na územích s definovanou ochranou přírody. Tento typ území se
v okolí plochy recyklační základny nenachází.
Průměrné roční koncentrace NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu
Za míru znečištění ovzduší se považuje hodnota průměrné roční koncentrace látky. Grafické
výstupy rozptylové studie znázorňují imisní příspěvky jednotlivých znečišťujících látek během
výstavby v r. 2020. (Přílohy rec. základna Bílina č.2a, 4a, 5a, 7a a 8a. A rec. základna
Oldřichov č.2b, 4b, 5b, 7b a 8b) Z tohoto grafického znázornění pak vyplývá vliv recyklační
linky, stavební techniky a manipulace se stavebními materiály na čistotu ovzduší v okolí
recyklační základny.
Na základě imisního pozadí obou lokalit lze konstatovat, že s výjimkou Benzo(a)pyrenu jsou
u všech sledovaných látek dodrženy imisní limity na ochranu zdraví lidu s dostatečnou
rezervou.
Vzhledem k tomu, že se u veškeré použité techniky jedná o zdroje s ročním využitím cca
480hod/rok, průměrné roční hodnoty imisních příspěvků dosahují výrazně nižších hodnot než
tomu bývá u celoročně využívaných zdrojů.
Ve všech případech tyto hodnoty i v součtu s odhadnutým imisním pozadím viz tab. č.2 s
rezervou splní roční imisní limity jednotlivých škodlivin.
Výjimku tvoří imisní příspěvek Benzo(a)pyrenu jehož imisní limit je již v okolí obou
recyklačních základen překročen cca o 15-20%. Tato hodnota bude v roce 2020 ještě
navýšena o imisní příspěvek z prováděné recyklace, který činí 0,0008-0,0002ng/m3. Tento
příspěvek však činí méně než 0,1% imisního limitu v prostoru nejbližších obydlených budov.
Lze tedy konstatovat, že imisní příspěvek z provozu recyklační linky je zanedbatelný a
zásadním způsobem nezhorší koncentraci Benzo(a)pyrenu v této lokalitě.
Z dlouhodobého hlediska nebude mít realizace stavby zásadní vliv na zhoršení kvality
ovzduší v dané lokalitě.
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Příspěvky imisí v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce a stanovené roční
limity budou dodrženy.
Tabulka č.18 Imisní příspěvek z realizace stavby k imisnímu pozadí v zájmové oblasti žst. Bílina
Znečišťující
látka
3

[µg/m ]

Imisní pozadí
Odhad pro rok
2020
Maximální
imisní příspěvek
v roce 2020

NO2

PM10

PM25

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

21,0

30,0

21,0

1,3

1,20

0,01-0,1

0,3-3,0

0,02-0,2

0,001-0,01

Tabulka č.19 Imisní příspěvek z realizace stavby k

10-4

2.

- 8.

10-4

imisnímu pozadí v zájmové oblasti žst.

Oldřichov
Znečišťující
látka
3

[µg/m ]

Imisní pozadí
Odhad pro rok
2020
Maximální
imisní příspěvek
v roce 2020

NO2

PM10

PM25

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
40[µg/m3]

Roční limit
25[µg/m3]

Roční limit
5[µg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

15,0

27,0

19,0

1,3

1,15

0,01-0,1

0,3-3,0

0,02-0,2

0,001-0,01

10-4

2.

- 8.

10-4

Maximální denní koncentrace PM10
Nejvyšší (denní) koncentrace PM10 jsou způsobeny nakládáním se sypkým stavebním
materiálem (nasypávání, překládání, recyklace a prašný vznos z mezideponie) a pojíždění
nákladních vozidel po nezpevněné komunikaci. Podíl emisí prachu ze spalovacích motorů
nakladače a recyklační linky je zanedbatelný. Rovněž podíl prašnosti z přepravy materiálů
je výrazně nižší ve srovnání s provozem recyklační linky.
Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění a drcení kameniva.
Recyklační základna Bílina Maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot v rozmezí
20-70µg.m-3 a v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110µg.m-3
Průměrně odhadnutá nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Bílina činí 56,0µg.m-3.
Imisní limit v této lokalitě je dlouhodobě překračován.
Lze tedy konstatovat, že v okolí nejbližších obytných domů v ulici Důlní, Sklářská, Uhelná a
Příkrá bude překročený imisní limit během provádění recyklace ještě navýšen.
Z výsledků tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce 29 dní za rok
mohou maximální denní koncentrace PM10 u nejbližší obytných budov (ul. Důlní) dosahovat
hodnot až 80µg.m3. Těchto hodnot může být dosaženo za nejnepříznivějších rozptylových
podmínek, tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle
odpovídající větrné růžice vyskytuje pouze v 0,66%roku.
Při III.a IV. Třídě stablity jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 77%roku se
imisní příspěvek v ul. Důlní bude pohybovat v rozmezí 30-40µg.m3. Viz. Příloha č. 3a.
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Recyklační základna Oldřichov Maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými
zdroji za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot
v rozmezí 20-30µg.m-3 a v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110µg.m-3
Průměrně odhadnutá nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Oldřichov činí 50,0µg.m-3.
Imisní limit v této lokalitě byl překračován. V pětiletém průměru let 2012-2016 jeho hodnota
však činila 48,0µg.m-3.
Lze tedy konstatovat, že v okolí nejbližších obytných domů na východním okraji Oldřichova
bude dosažený imisní limit během provádění recyklace ještě navýšen.
Z výsledků tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce 60dní za rok
mohou maximální denní koncentrace PM10 u nejbližší obytných budov dosahovat hodnot až
80µg.m3. Těchto hodnot může být dosaženo jen za nejnepříznivějších rozptylových
podmínek, tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle
odpovídající větrné růžice vyskytuje pouze v 10,93%roku.
Při V. Třídě stablity jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 58,85% roku se
bude imisní příspěvek na okraji Oldřichova bude pohybovat v rozmezí 1-2µg.m3. Viz. Příloha
č. 3b.
Z výsledků tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce 29dní (v
Bílině) a 60dní (v Oldřichově) mohou za nejhorších rozptylových podmínek maximální denní
koncentrace PM10 výrazně překročit imisní limit. Těchto hodnot bude dosaženo pouze za
nejhorších rozptylových podmínek při třídách stability (velmi stabilní, stabilní a izotermní) a
při nízkých rychlostech větru tj. do 2,5m/s. Tyto hodnoty však neposkytují informace o
četnosti jejich výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu. Zákres izolinií
tedy nelze chápat jako průběh znečištění dosažený ve stejný okamžik ve všech bodech
najednou a trvající po celou dobu recyklace.
Ve výpočtu není dále uvažováno s žádným opatřením snižujícím prašnost, a u
recyklovaného materiálu je pouze uvažováno s 4% vlhkostí. To znamená, že výpočet je na
straně bezpečnosti a vypočtené hodnoty jsou maximální.
Zcela zásadní vliv na skutečnou výši imisního příspěvku mají vhodná opatření na snížení
prašnosti, především skrápění recyklovaného materiálu.

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2
Maximální krátkodobé (hodinové) hodnoty pro NO2 během recyklace prováděné v r.2020 na
recyklační základně v Bílině a v žádném sledovaném místě nepřesáhnou imisní limit 200
µg.m-3 a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. U nejbližších obytných objektů jsou
maximální krátkodobé koncentrace NO2 od 50-60 µg.m-3. Tyto hodnoty však neposkytují
informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu.
Nejvyšších hodnot NO2 (až 120 µg.m-3 ) bude dosaženo na ploše staveniště – (v těsné
blízkosti recyklační linky), které je však chápáno jako pracovní prostor.
Emisní příspěvek NO2 od recyklační základny v Oldřichově bude u okrajové obytné
zástavby menší než 7,0 µg.m-3.
Viz. Příloha č. 6a,b.
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5. ZÁVĚR
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv vyjmenovaného zdroje emisí – recyklační linky na
imisní situaci v zájmové oblasti v žst Bílina a Oldřichov. Tyto linky jsou určeny ke
zpracování štěrkového lože ze železničního svršku v souvislosti s realizací stavby
„Oldřichov u Duchcova - Bílina“.
Zdrojem znečištění ovzduší bude plocha staveniště ZS (v k.ú. Bílina p.č. 2251/1), která
bude využita k recyklaci štěrkového lože (po dobu cca 29dní v roce a 2020) a plocha
staveniště ZS (v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1), která bude využita k recyklaci
štěrkového lože (po dobu cca 60dní v roce a 2020). V rámci zdroje je uvažována i
související manipulace se štěrkovým ložem na těchto plochách.
Vlastní umístění recyklační základny je:
1. V blízkosti žst. Bílina na pozemku ČD mezi průmyslovým areálem MATTRANS s.r.o.
a obytnou zástavnou v ul. Důlní. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti
100m od recyklační základny.
2. V blízkosti žst. Oldřichov na pozemku ČD mezi
žst. a zemědělsky
obhospodařovanými pozemky. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti
500m od recyklační základny.
Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že s výjimkou maximálních denních
koncentrací PM10, a ročních B(a)P, nebude mít plánovaná recyklace za následek ovlivnění
imisní situace lokality. Velikost imisního příspěvku B(a)P není zásadní, činí max. 0,08%
platného imisního limitu v obou lokalitách..
Příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 může v jednotlivých výpočtových
bodech za velmi nepříznivých rozptylových podmínek činit až 140% platného imisního limitu
v Bílině a 60% v Oldřichově.
Tyto maximální hodnoty PM10 lze významně eliminovat opatřeními pro snížení prašnosti.
V souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna Severozápad, který nabyl
účinnosti dne 11.5.2016, doporučujeme během provádění recyklace preventivní opatření
výrazně snižujících prašnost.
Tato opatření navrhujeme v rozsahu uvedených opatření AB4 (Výstavba a rekonstrukce
železničních tratí BB2 (Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků – pořízení
techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z
manipulace se sypkými materiály) a BD3 (Omezování prašnosti ze stavební činnosti. Jedná
se o :
• V případě sucha skrápění plochy ZS v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a ZS v k.ú. Oldřichov u
Duchcova p.č. 578/1
•

Skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací.

•

Skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na ploše ZS

•

Pravidelné čištění komunikací určených k návozu a odvozu materiálu na recyklační
linky. (Pozn. Přístupová komunikace na rec. základnu vedoucí podél areálu firmy
MATTRANS s.r.o. nemá živičný povrch a proto místo čištění lze jako účinnější
opatření doporučit např. chemické zpevnění povrchu)

•

Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci

•

V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit recyklaci, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště

•

V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních
mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice
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•
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Pro přepravu vytěženého štěrkového lože využít železniční přepravu (navážení a
odvážení vytěženého štěrku na rec. základu bude prováděno výhradně po železnici)

Použitím těchto opatření dojde ke výraznému snížení hodnot maximálních denních
koncentrací tuhých znečišťujících látek jako PM10 .
Ke snížení hodnot emisí produkovaných motory stavebních strojů, lze dále doporučit
následující opatření:
•

Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné
barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování
studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.

•

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

•

Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek

•

Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle
Směrnice 2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než
stanoví norma STAGE IIIB
doporučeno je ohrazení recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových
dopravníků recyklační linky

•

Realizace stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů
sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace
v dané lokalitě. Pouze minimální měrou přispěje ke zvýšení již překročené hodnoty
ročního limitu B(a)P.
Využití plochy zařízení staveniště k recyklaci štěrkového lože však krátkodobě zvýší
hodnoty maximálních koncentrací PM10.
Při použití výše uvedených opatření během realizace stavby dojde k výraznému
snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých znečišťujících, které by měly
za následek navýšení již překročeného imisního limitu denních koncentrací MP10.
Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze
konstatovat, že užití vyjmenovaného stacionárního zdroje – recyklační linky v rámci realizace
navrhované liniové stavby
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“
je (při využití všech opatření snižujících prašnost) z hlediska platných pravidel pro ochranu
ovzduší přijatelné a lze je v daných místech realizovat.
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7. PŘÍLOHY
Příloha č.la – Umístění referenčních bodů Bílina
Imisní příspěvky z provozu recyklační linky žst. Bílina:
Příloha č.2a – Průměrná roční koncentrace РМ10 (µg.m3)
Příloha č.3a - Maximální denní koncentrace РМ10 (µg.m3)
Příloha č.4a - Průměrná roční koncentrace РМ2,5 (µg.m3)
Příloha č.5a - Průměrná roční koncentrace NO2 (µg.m-3)
Příloha č.6a - Maximální krátkodobá koncentrace NO2 (µg.m-3)
Příloha č.7a - Průměrná roční koncentrace benzenu (µg.m-3)
Příloha č.8a- Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (ng.m-3)
Příloha č.lb – Umístění referenčních bodů Oldřichov
Imisní příspěvky z provozu recyklační linky žst. Oldřichov:
Příloha č.2b – Průměrná roční koncentrace РМ10 (µg.m3)
Příloha č.3b - Maximální denní koncentrace РМ10 (µg.m3)
Příloha č.4b - Průměrná roční koncentrace РМ2,5 (µg.m3)
Příloha č.5b - Průměrná roční koncentrace NO2 (µg.m-3)
Příloha č.6b - Maximální krátkodobá koncentrace NO2 (µg.m-3)
Příloha č.7b - Průměrná roční koncentrace benzenu (µg.m-3)
Příloha č.8b - Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (ng.m-3)
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Příloha č.la – Umístění referenčních bodů Rec. základna - Bílina
Pravidelná síť RB: 513 RB
Vzdálenost: 50m
Výpočtová výška: 1,5m
Počátek sítě (levý horní
okraj): S-JTSK –
x-781920,9 a y -984294,4
Rozměry sítě:
1240x1000m.
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Příloha č.2a – Průměrná roční koncentrace РМ10 (µg.m3) Rec. základna - Bílina

Rozptylová studie

Roční limit 40[µg/m3]
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Příloha č.3a - Maximální denní koncentrace РМ10 (µg.m3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Bílina

Denní limit 50[µg/m3]
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Příloha č.4a - Průměrná roční koncentrace РМ2,5 (µg.m3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Bílina

Roční limit 25[µg/m3]
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Příloha č.5a - Průměrná roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Bílina

Roční limit 40[µg/m3]
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Příloha č.6a- Maximální krátkodobá koncentrace NO2 (µg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Bílina

Maximální hodinový limit 200[µg/m3]
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Příloha č.7a - Průměrná roční koncentrace benzenu (µg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna – Bílina

Roční limit 5[µg/m3]
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Příloha č.8a - Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (pg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Bílina

Roční limit 1000[pg/m3]
1[ng/m3]
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Příloha č.lb – Umístění referenčních bodů Rec. základna - Odřichov
Pravidelná síť RB: 616 RB
Vzdálenost: 50m
Výpočtová výška: 1,5m
Počátek sítě (levý horní
okraj): S-JTSK –
x- 781096.25;-976108.4
Rozměry sítě:
1400x1000m.
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Příloha č.2b – Průměrná roční koncentrace РМ10 (µg.m3) Rec. základna - Odřichov

Rozptylová studie

Roční limit 40[µg/m3]
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Příloha č.3b - Maximální denní koncentrace РМ10 (µg.m3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Odřichov

Denní limit 50[µg/m3]
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Příloha č.4b - Průměrná roční koncentrace РМ2,5 (µg.m3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Odřichov

Roční limit 25[µg/m3]
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Příloha č.5b - Průměrná roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Odřichov

Roční limit 40[µg/m3]
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Příloha č.6b- Maximální krátkodobá koncentrace NO2 (µg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Odřichov

Maximální hodinový limit 200[µg/m3]
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Příloha č.7b - Průměrná roční koncentrace benzenu (µg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna – Odřichov

Roční limit 5[µg/m3]
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Příloha č.8b - Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (pg.m-3)

Rozptylová studie

Rec. základna - Odřichov

Roční limit 1000[pg/m3]
1 [ng/m3]
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Botanický průzkum

1. Úvod
Traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina je součástí trati Ústí nad Labem – Řetenice –
Most – Chomutov – Kadaň - Prunéřov. Ta je významnou dopravní tepnou pro osobní i
nákladní dopravu spojující Ústecký a Karlovarský kraj, tvoří část tzv. Podkrušnohorské
magistrály. Hlavním smyslem stavby je zvýšení traťové rychlosti, které má být součástí
komplexu dalších staveb na trati tak, aby se trať stala atraktivnější z hlediska rychlosti
především osobní dopravy. Stavba řeší také nové zabezpečovací zařízení a kolejové úpravy
ŽST Oldřichov u Duchcova tak, aby vyhovovala výhledovým nárokům osobní i nákladní
dopravy.

2. Rozsah botanického průzkumu
Průzkum byl podniknut v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina. Průzkum byl prováděn na
podzim roku 2013, na jaře a v létě roku 2017. Dále byly v průzkumu využity i data
z nálezové databáze AOPK. Pro tyto účely byla uzavřena výhradní licenční smlouva
o vytěžování databáze. Záměr byl pro větší přehlednost členěn na 4 části:
• Bílina - Chotějovice
• Chotějovice-Želénky
• Želénky - Duchcov
• Duchcov - Oldřichov u Oldřichova

3. Přírodní podmínky území
Fytogeografie
Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický in Hejný, Slavík et al. 1988) náleží
zkoumaný úsek do fytogeografického okresu 3 Podkrušnohorská pánev, který je spoučástí
fytogeografického obvodu České termofytikum.
Potencionální přirozená vegetace
Potencionální přirozená vegetace je taková vegetace, která by se vytvořila v určitém území,
v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv činnosti člověka. Dle „Mapy
potencionální přirozené vegetace ČR“ (Neuhäslová, 1998) se v zájmovém území vyskytuje
pouze jediná vegetační jednotka – černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosiCarpinetum).

4. Floristický seznam
Celkově bylo nalezeno 113 druhů rostlin. Průzkum zahrnul celé vegetační období.
V následující tabulce je uveden soupis druhů.
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Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Ballota nigra
Betula pendula
Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis epigejos
Carduus acanthoides
Carex montana
Carpinus betulus
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Crataegus sp.
Daucus carota

Bílina Chotějovice
x
x

ChotějoviceŽelénky

ŽelénkyDuchcov

x
x

x

DuchcovOldřichov

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

Deschampsia cespitosa
Dipsacus fullonum
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare

x
x

Epilobium angustifolium
Equisetum arvense
Erophila verna
Euonymus europaeus

x
x
x
x

x
x
x

x

Eupatorium cannabinum
Fallopia convolvulus

Botanický průzkum

x
x
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Bílina Chotějovice
Festuca rubra agg.
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Geum urbanum

Hylotelephium maximum
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Lactuca serriola
Lamium album
Larix decidua
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Lycopus europaeus
Malus sp.
Melampyrum pratense
Melilotus albus
Nonea pulla
Parthenocissus quinquefolia
Pastinaca sativa
Phleum pratense
Phragmites australis
Picea abies
Picea pungens
Pinus sylvestris
Poa compressa
Poa nemoralis
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Pulsatilla pratensis §
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus repens

ChotějoviceŽelénky

ŽelénkyDuchcov

x

x
x

x
x

Geranium pratense
Geranium robertianum

Botanický průzkum

DuchcovOldřichov
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
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Bílina Chotějovice
Rhinanthus minor
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rubus idaeus
Rubus fruticosus agg.
Salix sp.
Salix caprea
Salix fragilis
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sanguisorba officinalis
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5. Zvláště chráněné druhy
V širším okolí stavby železničního koridoru mezi Bílinou a Oldřichovem u Duchcova je
uváděn (nálezová databáze AOPK) výskyt zvláště chráněného druhu v kategorii silně
ohrožený druh – koniklec luční (Pulsatilla pratensis), zde konkrétně jako poddruh Pulsatilla
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pratensis subsp. bohemica. Jeho lokalita se nalézá naproti (přes kolejiště) žst. Bílina, toto
místo je vzdáleno 1,1 km od konce stavby.

Obr. Lokalita Pulsatilla pratensis poblíž žst. Bílina

6. Závěr
Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu železniční trati žádný závažný střet
(mimolesní zeleň je řešena zvlášť v dendrologickém průzkumu). V oblasti stavby je uváděn
výskyt jediného chráněného druhu rostliny (Pulsatilla pratensis). Tento chráněný druh
nekoliduje s vlastní výstavbou železničního koridoru, nicméně se nachází v relativní blízkosti
staveniště/přístupových tras a proto by v Plánu organizace výstavby mělo být přihlédnuto
k jeho lokalitě. Z hlediska flory proto není nutné žádat o udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin.
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7. Fotopříloha

Obr. Situace v km 25,2

Obr. Loučenský potok
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Obr. Situace v km 28,4

Obr. Situace v km 31,1
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Obr. Situace v km 33,2

Obr. Xerotermní stráň nad zastávkou Chotějovice
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1. Úvod
Cílem zoologického průzkumu bylo zhodnotit vliv záměru, tj. rekonstrukce
stávající železniční trati v mezistaničním úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina, na
prvky krajiny z hlediska možného konfliktu se zájmy ochrany přírody. Zejména pak
vlivy na lokální faunu (se zvláštním zřetelem na vybrané skupiny obratlovců a
epigeonu s bioindikačním významem – terikolně žijící brouci čeledi střevlíkovití, denní
motýli). Terénní rekognoskací bylo rovněž možné identifikovat další vlivy a střety
zájmů z hlediska ochrany přírody plynoucích z realizace záměru.
Snahou bylo rovněž identifikovat zvláště chráněné druhy (dále jen „ZCHD“) podle
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“)
a v případě potvrzení nálezu vymezit dopad záměru na jejich populace.

2. Základní údaje o stavbě
2.1

Charakteristika záměru a dotčeného území

Místem stavby je rekonstrukce stávající železniční trati v mezistaničním úseku
Oldřichov u Duchcova (od vjezdového návěstidla ze směru Řetenice, km 21,823)
– Bílina (po vjezdové návěstidlo ze směru Oldřichov u Duchcova, km 33,440) na trati
Ústí nad Labem hl. n. – Most – Cheb. Tato trať je označena v jízdním řádu pro
cestující číslem 130, v nákresném jízdním řádu číslem 504. Ta je významnou
dopravní tepnou pro osobní i nákladní dopravu spojující Ústecký a Karlovarský kraj.
Hlavním smyslem stavby je zvýšení traťové rychlosti, které má být součástí
komplexu dalších staveb na trati tak, aby se trať stala atraktivnější z hlediska
rychlosti především osobní dopravy. Úsek v km 30,480 – 31,300 s rychlostně
omezujícím obloukem je ze stavby vyjmut a bude řešen návaznou stavbou jako
přeložka.
V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9)
a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0).
Z hlediska územního se stavba nachází na katastrálních územích Teplice
-Řetenice, Újezdeček, Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u Duchcova, Hudcov, Lahošť,
Duchcov, Zabrušany, Želénky, Ledvice, Hostomice nad Bílinou, Chotějovice,
Chudeřice u Bíliny, Břežánky, Bílina. Jedná se o poměrně pestrou mozaiku biotopů
v podhůří Krkonoš, tvořenou plochami zemědělsky obhospodařované půdy, lesními a
lučními společenstvy, rybníky a drobnými vodními toky.
Stavba je kombinací modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury
(železniční), jejíž účel užívání se stavbou nezmění a budou nadále užívány jako
dopravní stavby.
Předmětem záměru jsou stavební a technologické úpravy v traťovém úseku
Oldřichov u Duchcova - Bílina v délce 11,617 km. Jedná se o rekonstrukci hlavních
kolejí, řetenického zhlaví a bílinského zhlaví, které bude upraveno s cílem umožnit
rychlost 80 km/h. Rekonstrukce kolejí v mezistaničním úseku bude zahrnovat
výměnu stávajících kolejnic a pražců na stávající dvojkolejné trati za nový materiál.
Bude pročištěno stávající kolejové lože a doplněno novým štěrkem do požadovaného
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profilu. Dále budou pročištěny zanesené příkopy a obnoveny drenáže podél kolejí. V
zastávkách Chotějovice, Želénky a Duchcov budou zvýšena nástupiště, opraveny
přístřešky pro cestující a obnoveny přístupové chodníky. V železniční stanici
Oldřichov u Duchcova bude zrušeno stávající ostrovní nástupiště a nová vnější
nástupiště budou posunuta ve směru na Bílinu, tím se zkrátí přístupové trasy
cestujících. V rámci rekonstrukce budou vyměněny výhybky, kolejové lože bude
vysypáno novým štěrkem, bude provedena obnova stávajících drenáží a bude
instalováno nové staniční zabezpečovací zařízení.
Fotografie z terénních průzkumů (10. 4., 20. 4., 27. 4. a 24. 5. 2017) jsou
přiloženy v kapitole 7. Fotodokumentace.
Zájmové území leží ve faunistických čtvercích síťového mapování 5448, 5348
a 5459 (Pruner a Míka, 1996).
2.2

Přírodní podmínky oblasti

2.2.1 Biogeografie
Zájmové území spadá dle publikace Biogeografického členění ČR - II. díl (Culek,
2005) do Mosteckého bioregionu (1.1). Fauna bioregionu je hercynského původu
s patrnými západními vlivy (ropucha krátkonohá, ježek západní). Ochuzení je
způsobeno především nedostatkem lesních společenstev a velkoplošnou devastací
krajiny. V místech počátečních rekonstrukcí nastupují sukcesní stadia závislá na
charakteru a úrovni sukcese rostlinných společenstev. Významné druhy – savci:
ježek západní (Erinaceus europaeus), myšice malooká. Ptáci: racek bouřní (Larus
canus), rybák obecný (Sterna hirundo), břehule říční (Riparia riparia), linduška úhorní
(Anthus campestris), cvrčilka slavíková (Locustella luscinoides), moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), strnad luční (Miliaria calandra). Obojživelníci: ropucha
krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši:
trojzubka stepní (Chindrula tridens), údolníček drobný (Vallonia pulchella), údolníček
žebernatý (Vallonia costata), suchomilka obecná (Hellicea obvia), suchomilka
rýhovaná (Helicella striata). Hmyz: nesytka česká (Pennisetia bohemica), krasec
trójský (Cylindromorphus bohemicus), srpice komárovec (Bittacus italicus).
2.2.2 Natura 2000
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin,
živočichů a přírodní stanoviště na území EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU
v oblasti ochrany přírody jsou Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979
o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „směrnice o ptácích“) a Směrnice Rady
92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“). V zájmovém území se
nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
2.2.3 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (dále jen „VKP“) je definován § 3 zákona
č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
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V zájmovém úseku stavby se nevyskytují registrovaná VKP podle § 6. Stavba
nebude zasahovat do pozemků plnících funkci lesa. Trať kříží několik VKP dle § 3
zákona – drobné vodoteče.

3. Zoologický průzkum
3.1

Metodika průzkumu

Průzkum území si kladl za cíl zejména zjistit současný stav celé lokality
a případně potvrdit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve
vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. a druhů uvedených v Přehledu druhů z příloh
směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích.
Smyslem průzkumu bylo dále posouzení stavu složek životního prostředí
a stanovení míry vlivu záměru na cenné prvky krajiny z hlediska možného konfliktu
se zájmy ochrany přírody a krajiny jak v průběhu fáze realizace (stavebních prací),
tak i během fáze provozu. Zároveň pak eventuálně navrhnout účelná opatření
k minimalizaci újmy na cenných biologických hodnotách.
Sledováno bylo kompletní spektrum taxonů obratlovců (s výjimkou řádu letounů,
kruhoústých a ryb) a vybraných skupin bezobratlých ve všech rozhodujících
aspektech (jarní a letní). Výčet zjištěných organismů do jisté míry ilustruje stav bioty i
charakter zájmového území a jeho nejbližšího okolí. Cílem bylo zjištění orientační
druhové pestrosti, nebyla tedy zjišťována početnost populací jednotlivých druhů.
Metodika biomonitoringu všech druhů živočichů byla prováděna neinvazivními
metodami (tj. metodami, pro které není nutná výjimka pro manipulaci dle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb.) tak, aby neměla devastující vliv na populace sledovaných druhů
– terénní pozorování byla prováděna standardními metodami sběru dat (metodika
byla odlišná v případě jednotlivých skupin živočichů) formou opakovaných pochůzek
po celém zájmovém území – viz. např. Bejček V., Šťastný K. a kol. (2001). Z výše
uvedeného důvodu nebyly instalovány padací či živolovné pasti. Z důvodu prověření
případných migračních koridorů byla studována byla fauna záborem půd dotčeného
území a jeho nejbližšího okolí (do vzdálenosti cca 100 m).
Předmětná lokalita byla navštívena v rámci několika terénních pochůzek
a studována v období duben až červenec roku 2017, při zohlednění všech místních
úprav. Vodní toky protínající území a přírodě blízké biotopy byly sledovány v délce
nižších stovek metrů s předpokladem, že vodoteče a tyto biologicky cennější biotopy
mohou být migračním koridorem.
Kvalitativní průzkum obojživelníků (identifikace jednotlivých druhů na základě
akustických projevů, nalezených snůšek a vizuálních pozorování) probíhal
v závislosti na fenologických charakteristikách daného roku od dubna do června.
Stěžejní část výzkumu byla zaměřena na kontrolu pomalu tekoucích a stojatých vod,
které skýtají podmínky pro kladení vajíček a vývoj larválních stadií. V dubnu, tj.
v době předpokládaných nejintenzivnějších migrací na reprodukční stanoviště byly
kontrolovány rovněž místní pozemní komunikace za účelem případné evidence
uhynulých jedinců. Za důkaz rozmnožování byl pokládán nález pářících se jedinců,
snůšek či larev.
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Průzkum plazů byl prováděn liniovou metodou při terénních pochůzkách
probíhajících v období mezi dubnem a červencem roku 2017.
V případě sběru dat přítomných zástupců ptáků bylo v rámci liniové metody
registrováno nejen přímé pozorování jedince (pomocí dalekohledu, okem), ale také
jeho zpěv. Obě hlediska byla v optimálním případě kombinována za účelem
přesnější determinace. Pozorování avifauny probíhalo v ranních až dopoledních
hodinách a brzkých odpoledních hodinách (cca 7:00 – 15:00) do výsledků jsou
zahrnuti i ptáci, zaznamenaní v těsném sousedství zájmového území, neboť jsou
potenciálními návštěvníky území. Průzkum byl zaměřen na hnízdící ptáky a rovněž
na druhy, které na studovaných plochách mohou nalézt významné zdroje potravy.
Standardními metodami sběru dat (viz Bejček et Šťastný, 2001) – např. přímé
sledování, naslouchání či registrací pobytových značek (stopy, trus, nory či hnízda) či
uhynulých jedinců, byli monitorováni na lokalitě přítomní savci.
Sběr epigeonu byl prováděn přímým individuálním sběrem pomocí smýkání
vegetace a odvaly kamenů či volně ležících předmětů. Determinace byla prováděna
do druhu či rodu. Průzkum byl zacílen zejména na brouky (Coleoptera) a denní
motýly (Lepidoptera), tyto skupiny bezobratlých živočichů jsou vhodnými
biondikačními druhy.
V rámci terénních prací byl rovněž posuzován charakter prostředí, zejména pak
z důvodu možnosti výskytu druhů, které nebyly během průzkumů zaznamenány
(např. noční aktivita), ale jsou v širším okolí zájmového území uváděny v literatuře.
Zájmová lokalita byla detailně studována již v minulosti (Janda, P. 2014)
– zjištěné poznatky a závěry společně s literární rešerší byly v této studii rovněž
využity. Tento podklad umožnuje vyhodnotit stav a vývoj bioty zájmového území
v průběhu delšího časového období, samotný aktuální terénní průzkum s těžištěm
v jarním a letním aspektu poskytuje zhodnocení plnospektrálního složení fauny.
K dispozici je tedy poměrně komplexní materiál z řady terénních šetření, takže
mohla být registrována většina charakteristických zástupců jednotlivých druhů nebo
skupin živočichů vyskytujících se v zájmovém území.
Jako podklady pro zpracování průzkumu byly využity i údaje z odborných
databází (avif.birds.cz. ceson.org, ndop.nature.cz).
Přehled nalezených taxonů je uveden v následující podkapitole, názvosloví
respektuje aktuálně používanou systematiku – dostupné na www.biolib.cz; v případě
brouků pak podle Hůrky (2005).
3.2

Výsledky

Řešený úsek železniční trati je veden z města Bílina přes obce Chotějovice,
Želénky a Jeníkov do Oldřichova u Duchcova, a to výhradně v industriální krajině se
zastavěným územím obcí, v území po rekultivací výsypek po těžbě hnědého uhlí
a v blízkosti průmyslových komplexů (zejména elektrárna Ledvice). Na základě výše
uvedené charakteristiky a v návaznosti na závěry terénních pochůzek nebylo celé
zájmové území pro účely zoologického průzkum děleno na dílčí segmenty.
64

Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 158 živočišných druhů (z toho
taxonů obratlovců a 49 taxonů bezobratlých), jejich přehled je uveden
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v následujících tabulkách. Terénní průzkum se zaměřil na inventarizaci druhů
v lokalitě – zaznamenán byl tedy zejména výčet jednotlivých taxonů.
Tabulkové přehledy všech druhů živočichů jsou řazeny abecedně podle českých
názvů (resp. dle latinského názvu v případě bezobratlých), z tabulek je patrné, který
zjištěný druh patří mezi ZCHD ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Významnější druhy byly okomentovány.
Pozn.:
−

V příloze III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. je uveden seznam ZCHD: KO – kriticky ohrožený,
SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

−

V červeném seznamu ČR (Plesník a kol. 2003) jsou druhy rozděleny do následujících kategorií:
CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený,
LC – málo dotčený, DD – druh o němž jsou nedostatečné údaje, NE – nevyhodnocený

3.2.1. Obojživelníci (Lissamphibia)
Trať dotčeného traťového úseku kříží několik menších vodotečí (Ledvický potok,
Bouřlivec, Loučenský potok), v širším okolí záměru se rovněž nachází řada
periodicky napouštěných vodních nádrží (tzv. nebeských rybníků) i nádrží trvalých
– vzniklých v plochách po předchozí důlní činnosti (Barbora, Heřman, Křinec,
Kamenitý rybník a další).
V aktuální sezoně nebyl potvrzen v samotné trase železnice ani jejím blízkém
okolí (cca 50 m na obě strany od osy koleje) výskyt žádného druhu fauny
obojživelníků. V literatuře (Janda, 2014) je v okolí Bouřlivce uváděn dvou druhů
obojživelníků: skokana hnědého (Rana temporaria), jenž není jako jediný řazen mezi
ZCHD a skokana štíhlého (Rana dalmatina), který je silně ohroženým druhem dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Autor uvádí, že oba druhy jsou v oblasti velmi vzácné
a batrachofauna celé oblasti je redukována vlivem specifik oblasti (zastavěné,
průmyslové anebo intenzivně obhospodařované plochy).
Obojživelníci jsou specifičtí svými biotopovými nároky, kdy vyžadují různé typy
vodních a terestrických vzájemně propojených biotopů, mají poměrně omezené
pohybové schopnosti a jsou velmi citliví vůči bariérám v krajině.
Vzhledem k absenci trvalých vodních nádrží v trase záměru i neprokázání
výskytu žádného druhu v periodických nádržích i drobných vodotečí lze na základě
terénních šetření konstatovat, že v rámci akvatické fáze lze výskyt obojživelníků
prakticky vyloučit.
Obecně lze konstatovat, že v terestrické fázi se jedinci většiny druhů
batrachofauny pohybují plošně na rozsáhlém území a nevyhýbají se rozmanitým
stanovištím. Absolutně tedy nelze v případě žab vyloučit, snad s výjimkou skupiny
tzv. zelených skokanů, trvale vázaných na aquatický biotop, výskyt dospělců dalších
druhů v suchozemské fázi života, protože u většiny potenciálních návštěvníků
tohoto typu území, např. ropucha zelená (Bufotes viridis), či ropucha obecná je
tato fáze dominantní. Prokázání výskytu na souši je však v tomto období krajně
obtížné a vzhledem k mimořádně nepříznivým podmínkám v zájmovém území
(zastavěné území s průmyslovými areály, včetně elektrárny Ledvice, stávající
železniční trať, stará důlní díla, odkaliště apod.) lze prakticky vyloučit negativní vliv
záměru na obojživelníky i v této suchozemské fázi života.
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Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci terénních průzkumů nebyli akusticky ani
vizuálně detekováni žádní obojživelníci, ani nebyla prokázána reprodukční vazba na
dotčené vodní biotopy (absence pářících se jedinců, snůšek vajec i
metamorfovaných juvenilů), lze předpokládat, že realizace záměru nebude mít
negativní vliv na populaci žádného druhu. Lze rovněž konstatovat, že navrhovaná
trasa nepřeruší hlavní migrační koridor obojživelníků (viz např. http://mapy.nature.cz/
- vrstva oprava a obojživelníci, centroidy kolizních míst).
3.2.2. Plazi (Reptiliomorpha)
V aktuální sezoně byl prokázán výskyt dvou druhů plazů. Ještěrka obecná
(Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis) jsou jako ZCHD řazeny dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. shodně do kategorie silně ohrožený druh. Jednotlivý výskyt byl
opakovaně potvrzen na vhodných, resp. náhradních biotopech (rekultivované
výsypky s nálety topolu osiky a bříz, ojediněle náspy železnice, zatravněné plochy
aj.) v rámci celé plánované trasy.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis): obývá sušší nebo slabě vlhká slunečná místa,
kde preferuje travinná a nižší bylinná stepní společenstva s malou pokryvností
vegetace, roztroušeně rostoucími dřevinami a hlubší vrstvou půdy. Vyhýbá se
kamenitým a skalním místům, kde se nevyskytují zimní úkryty. Běžný je výskyt na
ruderálních stanovištích. V ČR se vyskytuje na okraji lesů, lesních mýtinách,
křovinatých stráních, mezích a na březích řek i rybníků, často žije synyntropně
(železniční náspy, okraje silnic, lomy, zanedbané zahrady). Díky poměrně široké
ekologické valenci tohoto druhu dojde realizací záměru ke ztrátě biotopu, avšak díky
dobré mobilitě i možnosti nalézt alternativní stanoviště v okolí nedojde k ovlivnění
populace tohoto druhu.
Slepýš křehký (Anguis fragilis): eurytopní druh bez specifických požadavků na
oslunění lokality a charakter vegetace. Obývá rozmanitá stanoviště s určitou mírou
zemní vlhkosti s bohatou vegetací, dostatkem denních úkrytů (kameny, padlé dřevo,
kyprá půda) a místa vhodná ke slunění. V rámci plánované trasy byl zastižen na
světlejších okrajích lesů, v lučních porostech i agrocenózách, realizací záměru dojde
ke ztrátě některých biotopů, avšak bez významně negativního vlivu na populace.
Pro oba druhy nejsou navržena žádná kompenzační či managementová
opatření.
3.2.1. Ptáci (Aves)
Tab.č. 1: Seznam zastižených druhů ptáků
Ochrana dle vyhl.
395/1992 Sb.

č.

Český název

Latinský název

1

bažant polní

Phassianus colchicus

migrant

2

budníček menší

Phylloscopus collybita

3
4

budníček větší
červenka obecná

Phylloscopus trochilus
Erithacus rubecula

hnízdící
hnízdící

5
6

drozd kvíčala
drozd zpěvný

Turdus pilaris
Turdus philomelos

migrant

Hnízdění/migrant

hnízdící
hnízdící

7
8

holub domácí
holub hřivnáč

Columba livia f. domestica
Columba palumbus

hnízdící
hnízdící

9

hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

hnízdící
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Ochrana dle vyhl.
395/1992 Sb.

č.

Český název

Latinský název

10
11

jiřička obecná
káně lesní

Delichon urbica
Buteo buteo

migrant
migrant

12

konipas bílý

Motacilla alba

13
14

konopka obecná
kos černý

Carduelis cannabina
Turdus merula

hnízdící
migrant

15
16

králíček obecný
krkavec velký

Regulus regulus

17

kukačka obecná

18
19

lejsek bělokrký
lejsek šedý

20
21

linduška luční
lyska černá

Muscicapa striata
Anthus pratensis
Fulica atra

22
23

mlynařík dlouhoocasý
pěnice černohlavá

Aegithalos caudatus
Sylvia atricapilla

migrant
migrant

24

pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

25
26

pěnice pokřovní
pěnkava obecná

Sylvia curruca
Fringilla coelebs

migrant
migrant
hnízdící

27
28

pěvuška modrá
polák chocholačka

Prunella modularis
Aythya fuligula

migrant
migrant

29

poštolka obecná

Falco tinnunculus

30
31

rákosník zpěvný
rehek zahradní

Acrocephalus palustris
Phoenicurus phoenicurus

migrant
migrant

32
33

skřivan polní
slavík obecný

34
35

sojka obecná
stehlík obecný

Luscinia megarhynchos
Garrulus glandarius
Carduelis carduelis

36

straka obecná

Pica pica

37
38

strnad obecný
strakapoud velký

Emberiza citrinella
Dendrocopos major

39
40

sýkora koňadra
sýkora modřinka

Parus major
Parus caeruleus

hnízdící
hnízdící

41
42
43

špaček obecný
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná

Sturnus vulgaris

44
45

vrabec domácí
vrána obecná

Lanius collurio
Hirundo rustica
Passer domesticus
Corvus corone

migrant
migrant

46
47

zvonek zelený
zvonohlík zahradní

Carduelis chloris
Serinus serinus

migrant
hnízdící

48

žluna zelená

Picus viridis

migrant

Corvus corax
Cuculus canorus

Hnízdění/migrant

hnízdící
§ OHROŽENÝ

migrant
migrant

§ OHROŽENÝ

hnízdící
migrant
migrant

Ficedula albicollis

migrant
migrant

Alauda arvensis
§ OHROŽENÝ

hnízdící
hnízdící
migrant
hnízdící
migrant
hnízdící
hnízdící
migrant

§ OHROŽENÝ
§ OHROŽENÝ

migrant
migrant
migrant

Z celkového počtu 48 zjištěných ptačích druhů je 5 taxonů řazeno dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy živočichů. V kategorie ohrožený
krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný
(Luscinia magarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka obecná
(Hirundo rustica).
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Krkavec velký (Corvus corax): v současné době je patrné pronikání tohoto
robustního pěvce od východu na západ, v Čechách zahnízdil takřka po 100 letech
u Svitav. Hnízdí převážně na stromech či skalách od února až března. Potravu tvoří
pestrá plejáda hmyzu a dalších drobných bezobratlých, mršiny a příležitostně i
komunální odpady. S výjimkou bezlesých nížin obývá prakticky celé území ČR.
Registrován ojedinělý přelet v rámci migrace nedaleko skalního zářezu v km 2,9,
není však účelné navrhovat žádná ochranářská opatření. V Červeném seznamu ČR
je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Lejsek šedý (Muscicapa striata): vyskytuje se od nížin do pahorkatin rovnoměrně
na celém území ČR, jedná se o tažný druh. Hnízdí v zahradách, parcích okrajích
lesů, často i v obcích – hnízdo má nejčastěji v otevřené dutině, v potravě preferuje
létající hmyz a bobule. Sledovány přelety v rámci celého zájmového území,
pravděpodobně hnízdí (okraje lesních porostů cca v km 6,5). V Červeném seznamu
ČR je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos): obyvatel listnatých lesů, pruhů křovin
a stromů s podrostem v otevřené krajině, místy i synantropních lokalit (hřbitovy,
zahrady, železniční tratě apod.) se vzestupným trendem početních stavů. Živí se
prakticky výhradně živočišnou potravou, výskyt potvrzen na několika lokalitách
celého studovaného území, zejména pak v okolí Kumburského Újezdu. V Červeném
seznamu ČR je uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio): druh otevřené kulturní krajiny, jenž se vyskytuje
prakticky na celém území České republiky od nížin až do poloh nad 1000 m n. m.
Hnízdí s oblibou v keřových porostech, křovinatých stráních, mezích, okrajích lesů či
remízkách, řidčeji na pastvinách, parcích či zahradách. Výskyt potvrzen opakovaně
na výše zmíněných stanovištích v celé délce trasy. V Červeném seznamu ČR je
uveden v kategorii LC – málo dotčený druh.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica): relativně hojný druh běžné kulturní krajiny
hnízdící většinou uvnitř lidských sídel (hospodářská stavení, průjezdy apod.). Potravu
– létající hmyz loví v rámci širokého areálu, často kolem vodních nádrží. Opakované
přelety za potravou zaregistrovány v rámci celé plánované trasy. Hnízdní lokality
nebudou záměrem dotčeny, z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná ochranářská
opatření. V Červeném seznamu ČR je uvedena v kategorii LC – málo dotčený druh.
Výskyt všech ZCHD byl ojedinělý – jedná se o migranty, kteří využívali zejména
vegetační doprovod trati (keře) v rámci zálety za potravou při lovu či jako úkryt.
Přítomnost těchto ptačích zástupců v širším okolí je udáván i v literatuře, např. Janda
(2014).
3.2.1. Savci (Mammalia)
Zájmové území je příznivé pro trvalé osídlení a případné rozmnožování relativně
vysokého počet zástupců savců. Z celkového počtu 14 druhů savců je jeden taxon,
veverka obecná (Sciurus vulgaris) řazena dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. jako
ohrožený ZCHD.
Tab.č. 2: Seznam zjištěných druhů savců
č. Český název
Latinský název
1
Crocidura cuaveolens
bělozubka šedá
2
Microtus arvalis
hraboš polní
3
Erinaceus concolor
ježek východní
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č.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Český název
krtek obecný
kuna skalní
kočka domácí
myšice spec.
ondatra pižmová
potkan krysa
prase divoké
rejsek malý
srnec obecný
veverka obecná
zajíc polní

Latinský název
Talpa europaea
Martes foina
Felis silvestris f. catus
Apodemus spp.
Ondatra zibhetica
Rattus rattus
Sus scrofa
Sorex minutus
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus

Zoologický průzkum
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OHROŽENÝ

Veverka obecná (Sciurus vulgaris): relativně hojný druh prakticky všech
zalesněných oblastí od nížin do hor, včetně městských parků a zahrad. Výskyt
potvrzen jednotlivými nálezy opakovaně v lesních porostech v rámci celého
studovaného území.
3.2.1. Bezobratlí (Avertebrata)
Z celkového počtu 49 druhů bezobratlých patří prakticky všichni determinovaní
zástupci mezi běžné prvky naší fauny. Lze konstatovat, že se dominantně jedná
o ubikvistické druhy patřící mezi nejhojnější zástupce vybraných skupin hmyzu
v rámci celé České republiky. Celkový počet druhů nelze považovat za konečný,
avšak vybrané skupiny hmyzu poskytují poměrně reprezentativní vzorek pro zjištění
objektivní přírodovědné hodnoty celého zájmového území, které je celkově značně
uniformní. S výjimkou čmeláka rodu Bombus není žádný z nich řazen mezi zvláště
chráněné druhy ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. Dospělci tohoto rodu hnízdí
v zemních dutinách („hnízdech“) na lučních stanovištích a mezích, potravu nacházejí
na nektaronosných rostlinách. Stavebními pracemi dojde k přímému zničení části
potravní nabídky i potenciálním biotopům vhodným pro stavbu hnízd, vzhledem
k možnosti nalézt tyto biotopy v širším okolí záměru však není nezbytné navrhovat
žádná kompenzační opatření k ochraně populací.
Český název
řád BROUCI
slunéčko dvoutečné
střevlík kožitý
střevlík zahradní
střevlík hajní
střevlík fialový
zlatohlávek zlatý
slunéčko sedmitečné

hrbáč osenní
řád BLANOKŘÍDLÍ

Latinský název
COLEOPTERA
Abax parallelus
Adalia bipunctata
Carabus coriaceus coriaceus
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Carabus violaceus
Cetonia aurata
Coccinella septempunctata
Dermestes sp.
Glischrochilus hortensis
Phylobius sp.
Pseudoophonus rufipes
Pterostichus malanaria
Silpha tristis
Tachinus sp.
Zabrus tenebrioides
HYMENOPTERA
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Český název
včela medonosná
čmelák
mravenec žahavý
řád DVOUKŘÍDLÍ
bzučivka zlatá
tiplice
řád MOTÝLI
babočka kopřivová
babočka síťkovaná
okáč poháňkový
babočka bodláková
soumračník čárkovaný
babočka paví oko
bělásek zelný
bělásek řepový
modrásek obecný
soumračník čárkovaný
babočka bodláková
vřetenuška obecná
podřád MOTÝLICE
šidélko páskované
řád ROVNOKŘÍDLÍ
saranče

marše
řád PLOŠTICE
kněžice páskovaná
kněžice
kněžice
ruměnice bezkřídlá
třída PLŽI
plzák španělský
páskovka keřová
hlemýžď zahradní
vřetenatka obecná
slimák největší
suchomilka obecná

Latinský název
Apis mellifera
Bombus spp.
Lasius spp.
Myrmica rubra
DIPTERA
Lucilia caesar
Tipula sp.
LEPIDOPTERA
Aglais urticae
Araschnia levana
Coenonympha pamphilus
Cynthia cardui
Hesperia comma
Inachis io
Pieris brassicae
Pieris rapae
Plebejus idas
Thymelicus lineola
Vanessa cardui
Zygaena filipendulae
ZYGOPTERA
Coenagrion puella
ORTHOPTERA
Chorthippus sp.
Leptophyes albovittata
Roezeliana roezilii
Tetrix sp.
HETEROPTERA
Graphosoma italicum
Palomena sp.
Pentatoma sp.
Pyrrhocoris apterus
GASTROPODA
Arion lusitanicus
Cepaea hortensis
Helix pomatia
Lacinaria biplicata
Limax maximus
Xerolenta obvia

Zoologický průzkum

Ochrana dle vyhl. 395/1992 Sb.
§ OHROŽENÝ

Čmelák (Bombus spp.) je obecně rozšířen prakticky po celé Evropě. Vyskytuje se
od nížin do podhůří na lučních, polních a hájových stanovištích. Čmeláci žijí ve
velkých koloniích, ve střední a severní Evropě však pouze v jednoletém společenství.
Hnízda si budují na povrchu (v suchém listí, suché trávě nebo nahromaděném
mechu), také však v místech akumulujících teplo v senících, v úžlabí trámů nebo pod
zemí. Čmeláčí hnízdo lze rovněž někdy nalézt i ve stelivu prázdných ptačích budek či
veverčích hnízd. Živí se především nektarem z kvetoucích rostlin. pro složitost
determinace jsou chráněny všechny druhy rodu, tedy i druhy plošně rozšířené,
mnohdy obývající ruderální plochy, zahrádky, parky, okolí pozemních komunikací
a jiných obdobných stanovišť. Zjištěný zástupce Bombus terrestris je řazen mezi
adaptabilnější druhy se širokou ekologickou valencí, které jsou schopné osídlit
i druhotná, dobře regenerovaná stanoviště. Druh není uveden v Červeném seznamu
bezobratlých České republiky (Farkač, Král a Škorpík 2005).
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4. Závěr a doporučení
Na základě monitoringu a výsledků průzkumu aktuální sezóny (duben – červen)
a podrobné literární rešerše lze konstatovat, že se na sledované lokalitě nacházejí
druhy, které jsou běžně rozšířeny i v širším okolí záměru. Většina zjištěných
živočišných druhů je potravně i hnízdně vázána na okolní - úživnější biotopy.
V celém řešeném úseku je patrný charakter krajiny po velkoplošné devastaci
krajiny s nedostatkem přírodě blízkých, zejména lesních společenstev. Biota řeky
Bíliny a jejích přítoků je v současné době značně decimována. Specifické biotopy
v podobě vodních nádrží a mokřadů vzniklých v místě oprámů či odkalovacích nádrží
mají sice potenciál pro hnízdění některých druhů ptáků či jako reprodukční nádrže
pro obojživelníky, avšak jejich využití je limitováno stále probíhajícími antropogenními
vlivy.
Míra vlivu na jednotlivé druhy vyplývající z realizace záměru je diskutována
v příslušných kapitolách tohoto průzkumu.
Celkové zhodnocení vlivů na faunu
Vliv na bezobratlé
V trase záměru byly zastižen pouze jediný bezobratlý ZCHD – čmelák rodu
Bombus. V případě čmeláka byly opakovaně zastiženy dělnice i fertilní samice,
vhodné podmínky k umístění jeho hnízd představují v blízkosti záměru např. bylinná
vegetace luk, keřové pásy v polích apod. Vliv záměru na populace čmeláků
v dotčené oblasti bude minimální.
Vliv na obojživelníky a plazy
Výskyt obojživelníků v ploše záboru recentně potvrzen nebyl. Ovlivnění
významnějších lokalit vhodných pro reprodukci obojživelníků v širším okolí záměru
nepředpokládáme.
V aktuální sezoně byl prokázán výskyt dvou druhů plazů - silně ohrožených
ještěrky obecná (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Jejich výskyt byl
potvrzen v rámci terénních prací potvrzen ojediněle většinou na náhradních
biotopech (rekultivované výsypky s nálety topolu osiky a bříz, ojediněle náspy
železnice, zatravněné plochy aj.) v rámci celé plánované trasy. Vzhledem ke
skutečnosti, že záměr je projektován ve stávající stopě a jeho realizací nedojde
k výrazné změně oproti současnosti, negativní vliv na populace plazů bude
minimální.
Vliv na ptáky
V ose přeložky, stejně jako v blízkém okolí se vyskytují převážně běžné polní a
synantropní druhy ptáků. V rámci realizace záměru bude provedeno kácení dřevin
mimo les, doporučeno je veškeré kácení realizovat v období hnízdění ptáků
(probíhající přibližně od dubna do srpna) z důvodu minimalizace negativního vlivu na
případné hnízdění všech druhů ptáků.
Všichni zastižení ZCHD - krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa
striata), slavík obecný (Luscinia magarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio)
a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) jsou ptačími migranty, kteří zájmové území
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využívají zejména k záletům za potravou. Žádný výše uvedený druh v lokalitě
nehnízdí a negativní vliv záměru lze tedy hodnotit jako zanedbatelný.
V rámci aktuálního stupně projektové přípravy nejsou projektovány protihlukové
stěny (dále jen „PHS“), které jsou ve fázi provozu častým kolizním místem, které
zraňuje či usmrcuje letící ptáky. Pokud by byly realizovány PHS je vhodné zvolit
neprůhledný materiál, v případě transparentních PHS je doporučeno zvolit vertikální
pásy o šíři minimálně 2,5 cm a rozteči maximálně 12 cm.
Vzhledem ke skutečnosti, že avifauna má velmi dobré migrační schopnosti
a většina zastižených jedinců využívala zájmové území pouze k záletům za potravou
či jako úkryt, lze považovat celkový vliv záměru na tuto skupinu obratlovců, včetně
ZCHD, za minimální.
Vliv na savce
V zájmovém území se vyskytují běžní zástupci savců. Pro pozemní druhy
představují liniové dopravní stavby obecně migrační překážku, v případě dotčeného
území je význam migrační bariéry snížen jednak absencí hlavních migračních
koridorů v zájmovém územím, vedením ve stávající ose a dále pak dostatečným
rozměrem mostních objektů.
Na základě provedeného kvalitativního zoologického průzkumu lze předpokládat,
že místa známého výskytu genofondu ZCHD, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce
těchto populací, nebudou záměrem v žádném případě dotčena.
Negativní přímé vlivy, stejně jako vlivy nepřímé (např. rušivé vlivy v podobě
přítomnosti osob, zvýšená hluková a rozptylová zátěž aj.) lze, i s přihlédnutím
k charakteru záměru a převažujícímu charakteru zájmového území (antropogenně
ovlivněná krajina v ploše severočeské hnědouhelné pánve), považovat tyto negativní
vlivy za přijatelné.
Záměr nemá podstatný negativní vliv na přírodní prvky chráněné zákonem
(krajinný ráz, významné krajinné prvky, skladebné prvky ÚSES a další).
Jako preventivní a kompenzační opatření v průběhu fáze přípravy a
realizace je doporučeno:
zásahy do porostů dřevin rostoucích mimo les i kácení lesních porostů realizovat
mimo hnízdní období, tedy přibližně od srpna do konce března (ve smyslu obecné
ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.),
kácení dřevin realizovat pouze v nezbytné míře (dřeviny v rozsahu záboru
stavby), stavebními pracemi potenciálně ohrožené dřeviny chránit dle ČSN 83 9061
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
zachovat staré stromy v břehových porostech – jedná se o významné hnízdní
biotopy dutinových ptáků a mnoha druhů bezobratlých,
v rámci vegetačních úprav vysadit vhodné druhy autochtonních nízkovzrůstných
keřů a dřevin, které nahradí hnízdiště a alternativní potravní biotop řady ZCHD ptáků
i alternatvní biotop (potrava, úkryt) pro slepýše křehkého,
Zoologickým průzkumem v uvedeném období aktuální sezony bylo zjištěno
celkem 96 druhů obratlovců, z toho 48 druhů ptáků, 14 druhů savců, dva druhy
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plazů, dále pak 49 taxonů bezobratlých, zastižen nebyl žádný druh
batrachofauny. Přehled zjištěných ZCHD je uveden v následující tabulce.
č.

Český název

Species

stupeň ohrožení dle
vyhl. 395/1992 Sb.

1

čmelák

Bombus spp.

ohrožený

2

ještěrka obecná

Lacerta agilis

silně ohrožený

ANO – rušení, poškození
vývojových stadií

3

krkavec velký

Corvus corax

ohrožený

NE

4

lejsek šedý

Muscicapa striata

ohrožený

NE

5

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

ohrožený

NE

6

slepýš křehký

Anguis fragilis

silně ohrožený

ANO - rušení, ničení a
poškození
vývojových
stadií,
poškození
stanovišť

7

ťuhýk obecný

Lanius collurio

ohrožený

NE

8

veverka obecná

Sciurus vulgaris

ohrožený

ANO - rušení

9

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

ohrožený

NE

Výjimka ze zákazů § 56
zákona č. 114/1992 Sb.
ANO – rušení, poškození
stanoviště

Dle názoru zpracovatele tohoto průzkumu je účelné žádat o výjimku ze zákazů
ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro všechny výše uvedené ZCHD živočichů
bez ptačích migrantů.
V průběhu stavebních prací dojde k zásahu do biotopů obecně i zvláště
chráněných druhů živočichů a k fyzické likvidaci řádově jedinců. Tyto negativní přímé
vlivy, stejně jako vlivy nepřímé (např. rušivé vlivy v podobě přítomnosti osob, zvýšená
hluková a rozptylová zátěž aj.) lze, i s přihlédnutím k charakteru záměru
a převažujícímu charakteru zájmového území (obhospodařovaná zemědělská
krajina), považovat za přijatelné.
Ve fázi výstavby lze za předpokladu dodržování platné legislativy pro
jednotlivé složkové zákony (např. v případě nakládání s odpady, vodního
hospodářství, kácení dřevin rostoucích mimo les apod.) a příslušných
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy prakticky vyloučit negativní vliv
předmětného záměru na faunu. Každá stavba dopravní infrastruktury s sebou
přináší jak rušivé vlivy nepřímé (akustické a exhalační vlivy vznikající činností
a pohybem mechanizace, zvýšený pohyb lidí apod.), které však budou mít dočasný
a krátkodobý dopad.
Ve fázi realizace (provozu) záměru nedojde k významně negativnímu
ovlivnění oproti stávajícímu stavu, byť lze přímé vlivy kvantifikovat poměrně těžko.
Celkově lze tedy konstatovat, že ze zoologického hlediska nelze mít
zásadní námitky proti realizaci předpokládaného záměru.
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6. Fotodokumentace
Foto č.1 Stávající železniční trať, v pozadí elektrárna Ledvice.

Foto č.2 Krajinný ráz dotčeného území v podkrušnohorské pánvi s různými stadii sukcese po těžbě
hnědého uhlí
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1.

Zadání

Na základě objednávky zpracovatele dokumentace posouzení vlivu záměru „Zvýšení traťové
rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je
zpracováno posouzení vlivů na veřejné zdraví resp. hodnocení zdravotních rizik hluku a
chemických látek v ovzduší.
Základní metodické postupy odhadu zdravotních rizik byly zpracovány zejména Americkou
agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotní organizací (WHO).
V České republice byly základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik vydány
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí. Předkládané hodnocení
zdravotních rizik je zpracováno v souladu s výše uvedenými metodickými postupy.
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob. Při
hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
1. Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo
komplexní směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se
intenzita, frekvence nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je
nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika
3. Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena
působení sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se při
něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a
množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci (syntézu)
poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot, závažnosti i
slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace umožňují ke
kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci, která
může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Pro daný protokol bylo předloženo:
Rozptylová studie: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina,
zpracovaná SUDOP PRAHA a.s., odpovědný zástupce Ing. Blanka Novotná
Hluková studie: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina, zpracovaná
SUDOP PRAHA a.s., odpovědný projektant František Kohlíček

2.

Informace o záměru

Popis záměru
Místem stavby je rekonstrukce stávající železniční trati v mezistaničním úseku Oldřichov u
Duchcova (od vjezdového návěstidla ze směru Řetenice, km 21,823) – Bílina (po vjezdové
návěstidlo ze směru Oldřichov u Duchcova, km 33,440) na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most –
Cheb. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 130, v nákresném jízdním řádu
číslem 504. Ta je významnou dopravní tepnou pro osobní i nákladní dopravu spojující Ústecký
a Karlovarský.
Hlavním smyslem stavby je zvýšení traťové rychlosti, které má být součástí komplexu dalších
staveb na trati tak, aby se trať stala atraktivnější z hlediska rychlosti především osobní dopravy.
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Úsek v km 30,480 – 31,300 s rychlostně omezujícím obloukem je ze stavby vyjmut a bude
řešen návaznou stavbou jako přeložka. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov
u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km
32,0). Stavba „Oldřichov u Duchcova - Bílina“ má charakter liniové železniční stavby.
Použité zdroje informací:

Rozptylová studie: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina,
zpracovaná SUDOP PRAHA a.s., odpovědný zástupce Ing. Blanka Novotná
Hluková studie: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina, zpracovaná
SUDOP PRAHA a.s., odpovědný projektant František Kohlíček

3. Zdravotní rizika chemických škodlivin
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném
poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o
škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází
WHO, US EPA – IRIS apod.
Předkládaná rozptylová studie vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži související s výstavbou
záměru.
Rozptylová studie slouží k modelování přírůstku imisní zátěže a určení pravděpodobných
imisních koncentrací v okolí lokality s dočasně umístěným stacionárním zdrojem (ZS se
nachází na pozemku v k.ú. Bílina p.č. 225/1 a k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1).
Provoz na železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení
rekonstrukce zdrojem emisí.
Úkolem rozptylové studie je posouzení vlivu této liniové stavby na okolí na základě:
- určení velikosti a emisní vydatnosti zdrojů (charakteristika zdrojů emisí)
- inventarizace emitovaných látek
- posouzení míry možného imisního znečištění ovzduší v okolí zdrojů
Rozptylová studie slouží k modelování přírůstku imisní zátěže a určení pravděpodobných
imisních koncentrací v okolí záměru během provádění výstavby (respektive používání
stacionárního zdroje).
Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha určená
pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110 00
Praha1. Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852t štěrku. To odpovídá době recyklace
cca 29 dní.
Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1. Plocha
určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
00 Praha1. Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313t štěrku. To odpovídá době
recyklace cca 60 dní.
Celkové množství recyklovaného materiálu činí:
v roce 2020 bude zrecyklováno – 71 165tis.t štěrkového lože
3.1

Charakteristika chemických škodlivin a identifikace nebezpečnosti

Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší,
které lze v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím anebo
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známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního
stavu:
• suspendované částice PM10 a PM2,5
• oxid dusičitý
• benzen
• benzo(a)pyren
3.1.1 Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic
kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Jsou definovány takto:
suspendované částice jsou pevné nebo kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové
rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře.
Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na
rozdíl od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno
zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí
i jako vektor pro plynné škodliviny.
Akutní účinky suspendovaných částic a změny v denních koncentracích: Suspendované
částice dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového
epitelu, zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny
usnadňují vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku
chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční
komory a oběhovým selháním. Tento vývoj je současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími
faktory, jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním prostředí,
kouření apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se
projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti.
Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a
oběhového ústrojí.
Dlouhodobé účinky: Na základě ročních průměrných koncentrací existuje pro tyto účinky
méně podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při
spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a
spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života.
Pro zdravotní účinky prašnosti vyjádřené jako PM10 jsou předpokládány účinky bezprahové, s
lineární závislostí vztahu dávka – účinek. Pro prašnost vyjádřenou jako PM10 je v materiálech
WHO uváděna závislost pro různé projevy zdravotních účinků. V současné době jsou k
dispozici i výsledky novějších studií, které byly verifikovány v materiálech WHO (2006).
Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot
prašnosti WHO (2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na
vlivy prašnosti na exponovanou populaci (WHO, 2006), uvádějí následující vztahy mezi
zvýšením prašnosti a výskytem symptomů poškození zdravotního stavu populace. Jako vstupní
je použita hodnota zvýšení prašnosti o 10 µg/m3 příslušné frakce PM. Výsledný efekt je
vyjádřen jako změna (zvýšení) výskytu jednotlivých symptomů poškození zdraví oproti situaci
s nižší zátěží prašnosti na lokalitě (pomocí %, případně epidemiologických ukazatelů – RR,
OR), případně výskytem nových případů symptomu poškození zdraví v populaci určité četnosti
(většinou 100 000 obyvatel, případně určité věkové kohorty). Vztahy jsou formulovány jako
lineární, neboť nebyl prokázán prahový účinek vlivu prašnosti na zdravotní stav populace.
V roce 2013 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), na základě nezávislé
analýzy více než 1 000 studií, znečištěné venkovní ovzduší i suspendované částice jako jeho
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složku, do skupiny 1 mezi prokázané karcinogeny pro člověka. Tento fakt se prozatím nijak
neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR v roce 2016 bylo konstatováno, že zvýšená dlouhodobá expozice suspendovaným
částicím frakce PM10 ve městech je dlouhodobá a má plošný charakter i přes zlepšení v roce
2016. Lze odhadovat, že minimálně 16 % z cca 4,5 miliónu obyvatel žije v městech, kde je
nejméně na jedné měřicí stanici naplněno alespoň jedno z kritérií překročení imisního limitu.
V roce 2016 byla Světovou zdravotnickou organizací doporučená mezní průměrná koncentrace
PM10 20 µg/m3/rok překročena na 83 % z hodnocených 104 měřicích stanic stejně jako v roce
2015; což lze hodnotit, při srovnání s hodnotami měřenými v letech 2012 až 2014 (90 %) jako
mírné snížení zátěže. Vývoj zátěže prostředí aerosolovými částicemi frakce PM10 v sídlech má
však v posledních 10letech charakter „neklesajícího trendu“. Roční průměrné koncentrace na
republikových a regionálních emisně přímo nezatížených pozaďových stanicích ČHMÚ
(Jizerka, Košetice, Rudolice v Horách a Jeseník) se pohybovaly v rozmezí 7 až 19 µg/m3/rok
(aritmetický průměr 13 µg/m3), hodnota 24hod. koncentrace 50 µg/m3 byla překročena pouze
jednou na stanici v Košeticích a dvakrát na stanici v Jeseníku.
Roční imisní limit suspendovaných částic frakce PM2,5 (25 µg/m3) byl překročen na 8
městských stanicích v MSK (v Karviné, v Ostravě, Českém Těšíně, Havířově, Rychvaldu a ve
Věřňovicích).
Hodnota 10 µg/m3 ročního průměru, doporučovaná WHO jako mezní, byla překročena na
všech měřicích stanicích včetně republikové pozaďové stanice v Košeticích (11,3 µg/m3). Podíl
suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se pohyboval od 64 % (stanice v Brně) po
89 % (stanice v Opavě). Tento poměr je primárně dán složením spolupůsobících zdrojů, ale
zároveň vykazuje významnou sezónní závislost s vyššími hodnotami podílu frakce PM2,5 v
topné sezóně.
3.1.2 Oxid dusičitý NO2, CASRN 10102-43-9
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů
jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle
oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx.
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Z toho důvodu byl v roce 2002 způsob hodnocení změněn a v současné době se
hodnotí koncentrace NO2, nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna
v celkovém přístupu k hodnocení znečištění touto noxou. Hodnocení zdravotního rizika bude
proto provedeno pro tuto látku.
Protože oxid dusičitý není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních
cestách dýchacích, v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna
rozpouští a s dlouhodobou latencí může přímým toxickým působením na kapiláry plicních
sklípků vyvolat edém plic. Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410
µg/m3.
NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší se zde
jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO uvádí
průměrné koncentrace z 2-5 denních měření v bytech v 5 evropských zemích v rozmezí 20-40
µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech
situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto hodnoty dvojnásobné. Při
používání neodvětraných kuchyňských sporáků však mohou být tyto hodnoty ještě podstatně
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vyšší, průměrná několika denní koncentrace NO2 může přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními
hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou
plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci
560 µg/m3. Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších
úrovních krátkodobé expozice.
Při koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého působení koncentrace NO2, tj.
cca 400 µg/m3 již jsou důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků,
přičemž riziko vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem
k tomu, že astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou
formou tohoto onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost plic
vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i proti
látkové složky obranného systému.
Podle nových poznatků je však obtížné oddělit působení oxidu dusičitého od účinků dalších
současně působících látek, zejména aerosolu. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni
obyvatelé městských lokalit významně ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních
průměrů z monitoringu vyplývá, že v dopravou zatížených částech pražské aglomerace lze u
obyvatel očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respiračních onemocnění, zvýšený
výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR v roce 2016 roční aritmetické průměry oxidu dusičitého na pozaďových stanicích
EMEP nepřekročily 6 µg/m3, ve městech se v závislosti na intenzitě okolní dopravy
pohybovaly v rozsahu od 16 µg/m3 v dopravně nevýznamně zatížených lokalitách
městských/předměstských, mezi 20 až 30 µg/m3 u středně zatížených stanic až k 45 µg/m3
ročního průměru v dopravně silně zatížených lokalitách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny na
dopravních „hot spot“ stanicích (Praha, Ostrava, Brno a Ústí nad Labem), kde se roční střední
koncentrace pohybovaly mezi 40 až 60 µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3). V městech se na
výsledném znečištění oxidem dusičitým kromě dopravy podílí také výroba energie, včetně
domácích topenišť a velké průmyslové zdroje zejména v ostravsko-karvinské oblasti. Situace
se dlouhodobě nemění.
3.1.3 Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického
zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavními
zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a
cigaretový kouř.
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Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i
koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři. V menší
míře je přijímán i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných
koncentracích zanedbatelná. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na
kuřáctví.
Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky.
Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů
byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní
metabolit fenol a dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného benzenu je v nezměněné formě
vyloučeno vydechovaným vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii
útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po
požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou
přesvědčivé zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě.
Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS uvedeny hodnoty pro orální
referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční
koncentraci RfC = 0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1).
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí
do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické
studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu
k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické
lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není dosud znám,
předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se
zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je
potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální
expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. V testech na bakteriích sice benzen
nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje chromosomální aberace u savčích
buněk včetně lidských.
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí ČR se úroveň znečištění ovzduší benzenem v roce 2016 v měřených městských
lokalitách pohybovala v rozmezí 0,7–3,3 µg/m3/rok. Hodnota ročního aritmetického průměru
na pozaďových stanicích byla 0,6 µg/m3. Na městských stanicích nezatížených průmyslem a
dopravou a v dopravně zatížených lokalitách se rozpětí ročních průměrů pohybovalo mezi 0,8
až 2,4 µg/m3 se střední hodnotou 1,2–1,3 µg/m3/rok. V průmyslově zatížených lokalitách
(chemický průmysl, metalurgie aj.) jsou dlouhodobě zjišťovány nejvyšší hodnoty v poměrně
širokém rozmezí 0,7 až 3,3 µg/m3/rok.
3.1.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren (BaP)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a
substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém
spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních
zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou
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atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné
částice a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro
vnitřní ovzduší v budovách je tabákový kouř.
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako pravděpodobné
karcinogeny, které se liší významností zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního
potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků
sledovaných látek se závažností karcinogenních účinků jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe
popsaných – benzo[a]-pyrenu. Vyjadřuje se proto jako toxický ekvivalent benzo[a]pyrenu
(TEQ BaP) a jeho výpočet je dán součtem součinů toxických ekvivalentových faktorů (TEF)
stanovených US EPA a měřených koncentrací.
Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její
přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo
rozpustné ve vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes
kůži. V organismu podléhají PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů,
z nichž některé mohou iniciovat vznik nádorového bujení.
Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné
riziko nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na
PAU obsažené v jemné frakci suspendovaných částic v ovzduší. Kritickým účinkem, kterému
je věnována největší pozornost, je však karcinogenita, která je u BaP a několika dalších PAU
dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky
epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.
Ve zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva v roce 2016 byla hodnota
imisního limitu pro benzo[a]pyren, obecně používaný jako indikátor zátěže ovzduší PAU,
překročena na 31 z 41 do zpracování zahrnutých městských stanic.
Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu se v městských lokalitách nezatížených
průmyslovými zdroji a dopravou pohybovaly v rozpětí mezi 0,5 až 3,3 ng/m3, se střední
hodnotou 1,46 ng/m3. V dopravně zatížených lokalitách se hodnoty v letním období
pohybovaly pod hranicí 0,1 ng/m3, roční střední hodnota pro tento typ lokalit byla 1,56 ng/m3.
Význam malých energetických zdrojů a dálkového transportu na republikové pozaďové stanici
v Košeticích (JKOSP) dokládají řádové rozdíly mezi sezónami s vyššími hodnotami měřenými
v topné a v přechodné sezóně. Pokles ročních průměrů je pozorovatelný zvláště v topné a
přechodné sezóně na městských středně dopravně zatížených stanicích. Přestože hodnoty
měřené v netopné sezóně jsou srovnatelné s hodnotami v Košeticích, v přechodné a topné
sezóně byly více než dvojnásobné.
3.2

Hodnocení expozice a charakterizace rizika

Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího
hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních
podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku
populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak k identifikaci
a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.
Rozptylová studie se zabývá pouze fází výstavby tratě, neboť jak již bylo uvedeno, provoz na
železniční trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení rekonstrukce
zdrojem emisí.
Během výstavby je uvažováno se dvěma recyklačními základnami. Přeprava vytěženého štěrku
bude zajištěna po železnici. Odvoz silniční dopravou je uvažován pouze u podsítného, které
bude uloženo na skládce v k.ú. Růžodol.
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1. území dotčené recyklací se nalézá na severním okraji Bíliny v blízkosti průmyslového
areálu. Nebližší obytná zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 350m od plánované recyklační
základny. Vlastní recyklace bude probíhat na pozemku v k.ú. v k.ú. Bílina p.č. 2251/1. Plocha
určená pro recyklaci je v majetku ČD a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 110
00 Praha 1
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 22 852 t štěrku. To odpovídá době recyklace cca
29 dní.
Obr. 1: Okolí plánované stavby

Recyklační
základna

2.
území dotčené recyklací se nalézá v blízkosti žst. Oldřichov. Nebližší obytná zástavba se
nalézá ve vzdálenosti cca 500 m od plánované recyklační základny. Vlastní recyklace bude
probíhat na pozemku v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č. 578/1.
Během roku 2020 zde bude zrecyklováno 48 313 t štěrku. To odpovídá době recyklace cca
60 dní.
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Obr. 2: Okolí plánované stavby

Recyklační
základna

Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Liniové zdroje – těžká nákladní vozidla zajišťující odvoz z recyklační základny na
skládku odpadu v k.ú. Růžodol.
• Bodové zdroje – novým dočasným bodovým zdrojem budou pohonné jednotky
recyklační linky - dieslové motory
Při recyklaci kameniva kolejového lože se nejčastěji používá sestava Třídič – Odrazový
drtič – Třídič.
• ze spalování nafty v pístových spalovacích motorech při pohonu třídiče a budou vznikat
emise NOx, TZL, Benzen, BaP
• Plošné zdroje – plochy staveniště jsou především zdroji emisí TZL, které vznikají při
mechanickém třídění, překládce a deponování zpracovaného materiálu. Budou vznikat
především emise TZL a dále NOx, v malém množství benzen, z motorů nakladače a
další stavební techniky pohybující se po ploše.
Míra znečištění ovzduší je v rozptylové studii modelována pro maximální a průměrné
koncentrace znečišťujících látek. Všechny typy vypočtených koncentrací jsou pak příspěvky od
plánovaného zdroje k naměřeným (odhadnutým) koncentracím, které tvoří imisní pozadí.
Výsledkem výpočtů jsou příspěvky ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Pro výpočet
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací byl použit počítačový program SYMOS 97 verze 2006.
Referenční body
V zájmové oblasti Bílina byla vytvořena pravidelná síť RB o počtu 513 RB s krokem 50 m a
výpočtovou výškou 1,5 m. Rozměry sítě jsou 1240x1000m.
Při výpočtu nebyly použity žádné další doplňující body.
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Obr. 3: Síť referenčních bodů recyklační základna Bílina (rozptylové studie – příloha č. 1a)

V zájmové oblasti Oldřichov byla vytvořena pravidelná síť RB o počtu 616 RB s krokem 50 m
a výpočtovou výškou 1,5 m. Rozměry sítě jsou 1400x1000m.
Při výpočtu nebyly použity žádné další doplňující body.
Obr. 4: Síť referenčních bodů recyklační základna Oldřichov (rozptylové studie – příloha
č. 1b)
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Výchozí imisní situace
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší
nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních
zdrojů.
V rozptylové studii bylo imisní pozadí vyhodnocováno na základě pětiletých průměrů
koncentrací znečišťujících látek - OZKO od roku 2009 pro čtverce sítě 1 x 1 km, které
pokrývají zájmové oblasti v Bílině a v Oldřichově. Dále byl proveden odhad imisního pozadí
pro rok 2020, který byl proveden na základě porovnání hodnot za období let 2009 až 2016:
Tabulka 1: Odhady škodlivin imisního pozadí v zájmovém území (z rozptylové studie)
Bílina
2012 - 2016 odhad 2020*

Škodlivina
-3

Oldřichov
2012 - 2016

odhad 2020*

NO2 - roční průměrná koncentrace [µg.m ]

17,0

<19,0

14,0

<15,0

PM10 - roční průměrná koncentrace [µg.m-3]
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné
koncentrace [µg.m-3]
PM2,5 - roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

28,2

<30,0

26,3

<27,0

52,5

<56,0

48,0

<50,0

19,7

<21,0

18,3

<19,0

1,2

<1,3

1,2

<1,3

1,09

>1,1

1,11

>1,2

-3

benzen - roční průměrná koncentrace [µg.m ]
benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace
[ng.m-3]

*předpokládané imisní pozadí bez realizace záměru v roce 2020

I když pro odhad imisního pozadí zájmového území byly použity nejnovější dostupné
informace, je přesto tento odhad, vzhledem k výběru a reprezentativnosti situace, zatížen dosti
značnou nejistotou.
Při hodnocení zdravotních rizik chemických látek se rozlišují dva typy účinků:
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1. U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek.
Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních
obranných mechanismů v organismu. Ke kvantitativnímu vyjádření míry zdravotního rizika
toxického nekarcinogenního účinku škodlivin je možno použít koeficient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quotient). Kvocient nebezpečnosti vyjadřuje poměr mezi zjištěnou nebo
předpokládanou expozicí či dávkou a referenční dávkou, nebo mezi koncentrací v ovzduší a
referenční koncentrací v případě standardního expozičního scénáře. Pokud se současně
vyskytují látky s podobným systémovým toxickým účinkem je možno součtem kvocientů
získat index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Kvocient nebezpečnosti vyšší než 1 je
považován za reálné riziko toxického účinku.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií, které
vyhledají vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán např. u
suspendovaných částic PM10, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či
expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u
exponovaných osob.
2. U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv.
bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy
vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko je
tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a
účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky.
Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF,
nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice
vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou
extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro
zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit
Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.
V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u
jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů
nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko
je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši
1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem
k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.
Výsledky výpočtů
V rozptylové studii byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů v celé síti referenčních bodů pro
maximální a průměrné roční příspěvky posuzovaných škodlivin.
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace představují hodnotu vypočtenou za
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že
všechny uvažované zdroje jsou v provozu současně a dále jsou pro každé místo (referenční
bod) samostatně modelovány nejhorší meteorologické podmínky (ze všech kombinací je
uvažována vždy ta, která je spojena s nejvyšší koncentrací v daném bodě). Daná kombinace
emisních a meteorologických podmínek nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat.
Stejně tak se ale může jednat o kombinaci, která se v daném místě vyskytne opakovaně.
Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou tedy pouze teoretické, můžou, ale také nemusí
v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím suspendovaných částic již respektují
četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice v rozptylové studii) a
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také roční využití zdrojů. Za míru znečištění ovzduší se považuje tedy hodnota průměrné roční
koncentrace látky.
V přílohách rozptylové studie jsou grafické výstupy, které znázorňují imisní příspěvky
jednotlivých znečišťujících látek během výstavby v roce 2020. (přílohy rozptylové studie pro
rec. základnu Bílina č.2a, 4a, 5a, 6a, 7a a 8a. a pro rec. základnu Oldřichov č.2b, 3b, 4b, 5b, 6b,
7b a 8b). Z tohoto grafického znázornění pak vyplývá vliv recyklační linky, stavební techniky a
manipulace se stavebními materiály na čistotu ovzduší v okolí recyklačních základen.
Vzhledem k tomu, že se u veškeré použité techniky jedná o zdroje s velmi malým ročním
využitím cca 480hod/rok, průměrné roční hodnoty dosahují tedy velmi nízkých hodnot. Z
dlouhodobého hlediska nebude mít realizace stavby zásadní vliv na zhoršení kvality ovzduší v
dané lokalitě.
3.2.1 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý ve fázi výstavby
Riziko akutních toxických účinků NO2
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u
citlivé části populace (u pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatiků)
zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů WHO
proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL
použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní
koncentraci 200 µg/m3.
Recyklační základna Bílina
Z modelových hodnot v rozptylové studii vyplývá, že během recyklace prováděné v r. 2020 v
žádném sledovaném místě nepřesáhnou imisní limit 200 µg.m-3 a to ani za nepříznivých
rozptylových podmínek. U nejbližších obytných objektů jsou maximální krátkodobé
koncentrace NO2 od 50-60 µg.m-3. Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich
výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu. Nejvyšších hodnot NO2 (až 120
µg.m-3) bude dosaženo na ploše staveniště – (v těsné blízkosti recyklační linky), které je však
chápáno jako pracovní prostor.
Recyklační základna Oldřichov
U nejbližší obytné zástavby jsou vypočteny příspěvky k maximální krátkodobé (hodinové)
koncentraci NO2 menší než 7 µg/m3.
U nejbližších obytných objektů byly v obou lokalitách vypočteny modelové hodnoty
maximální krátkodobé koncentrace NO2 v koncentracích, u kterých nelze předpokládat
zvýšení zdravotních rizik akutních toxických účinků NO2 (reaktivitu dýchacích cest,
změny plicních funkcí) ani u citlivé části obyvatel v okolí.
Maximální hodinová koncentrace oxidu dusičitého byla v roce 2016 naměřená na nejbližší
stanici ČHMÚ v Lomu (cca 8 km od Oldřichova) v hodnotě 55,9 µg/m3.
Riziko chronických toxických účinků NO2
Vzhledem k tomu, že fáze výstavby je časově velmi omezená, nelze předpokládat riziko
chronických účinků, které se obvykle projevují po několikaleté expozici. Provoz na železniční
trati v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina nebude po dokončení rekonstrukce zdrojem emisí.
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3.2.2 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro PM10 a PM2,5 ve fázi výstavby
Pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik imisí suspendovaných částic vycházejí metodiky
z epidemiologických studií, které používají průměrné roční koncentrace PM2,5 a PM10, přičemž
se předpokládá, že jsou tak částečně zohledněny i jejich krátkodobé účinky.
Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10
Krátkodobě zvýšené koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se mohou projevit
zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou
skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového
ústrojí. Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku udává WHO na základě vyhodnocení
epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu denní průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Hodnotu 50 µg/m3 WHO doporučuje jako
směrnicovou průměrnou 24hodinovou koncentraci, která by měla sloužit k prevenci výskytu
imisních výkyvů, vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti.
Recyklační základna Bílina
V rozptylové studii vypočtené maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot od 20 do 70
µg.m-3 a v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110 µg.m-3.
Průměrně dosahovaná nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Bílina činí 56,0 µg.m-3 a imisní
limit v okolí nejbližších obytných domů může být za nejhorších rozptylových podmínek
překročen.
Nejvyšší (denní) koncentrace PM10 jsou způsobeny nakládáním se stavebním materiálem
(nasypávání, překládání recyklace a prašný vznos z mezideponie to znamená sekundární
znečištění ovzduší). Podíl emisí prachu ze spalovacích motorů nakladače a recyklační linky je
zanedbatelný. Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění a drcení kameniva.
Z výsledků rozptylové studie tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce
29dní/rok mohou maximální denní koncentrace PM10 u obytných budov dosahovat hodnot až
80 µg.m3. Těchto hodnot může být dosaženo za nejnepříznivějších rozptylových podmínek, tj.
I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle odpovídající větrné
růžice vyskytuje pouze v 0,66 % roku.
Při III. a IV. třídě stability, jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 77 % roku
se imisní příspěvek v ul. Důlní bude pohybovat v rozmezí 30-40 µg.m3.
Recyklační základna Oldřichov
V rozptylové studii vypočtené maximální denní koncentrace PM10 způsobené plošnými zdroji
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot od 20 do 30
µg.m-3 a v prostoru ZS mohou dosahovat hodnot až 110 µg.m-3.
Průměrně dosahovaná nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Oldřichov činí 50,0 µg.m-3 a imisní
limit v okolí nejbližších obytných domů může být za nejhorších rozptylových podmínek
překračován. V pětiletém průměru let 2012-2016 jeho hodnota však činila 48,0 µg.m-3.
Z výsledků rozptylové studie tedy vyplývá, že během provádění recyklace v odhadované délce
60dní/rok mohou maximální denní koncentrace PM10 u obytných budov dosahovat hodnot až
80 µg.m3. Těchto hodnot může být dosaženo jen za nejnepříznivějších rozptylových podmínek,
tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Tento stav se však dle odpovídající větrné
růžice vyskytuje pouze v 10,93 % roku.
Při V. třídě stability, jenž se v daném území vyskytují s nejvyšší četností cca 58,85 % roku se
bude imisní příspěvek na okraji Oldřichova pohybovat v rozmezí 1-2 µg.m3.
Je tedy zřejmé, že během provádění recyklace v odhadovaných délkách několika desítek dnů
v roce, mohou maximální denní koncentrace PM10 za nejhorších rozptylových podmínek
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překročit imisní limit. Těchto hodnot je dosaženo pouze za špatných rozptylových podmínek
při třídách stability (velmi stabilní, stabilní a izotermní) a při nízkých rychlostech větru, tj. do
2,5 m/s. Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve
skutečnosti dosaženy jen po krátkou dobu.
Ve výpočtu v rozptylové studii není uvažováno s žádným opatřením snižujícím prašnost a u
recyklovaného materiálu je pouze uvažováno se 4 % vlhkostí. To znamená, že výpočet je na
straně bezpečnosti a vypočtené hodnoty jsou maximální.
Vypočtené maximální hodnoty PM10 lze významně eliminovat opatřeními pro snížení
prašnosti. V souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) Zóna Severozápad,
který nabyl účinnosti dne 11.5.2016, jsou v rozptylové studii doporučena, během provádění
recyklace, preventivní opatření výrazně snižujících prašnost. Tato opatření jsou navržena v
rozsahu uvedených opatření AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí BB2 (Snižování
prašnosti v areálech průmyslových podniků – pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí
ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými materiály) a BD3
(Omezování prašnosti ze stavební činnosti).
Jedná se o:
• V případě sucha skrápění plochy ZS v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a ZS v k.ú. Oldřichov u
Duchcova p.č. 578/1
• Skrápění materiálu určeného k recyklaci s dostatečným předstihem před recyklací
• Skrápění mezideponií materiálu určeného k recyklaci na ploše ZS
• Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu na recyklační linku.
• Zaplachtování koreb nákladních vozidel odvážejících podsítné po recyklaci
• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
• v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních
mechanismů s vysokým výkonem – neprovádět demolice
• v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
• Pro přepravu vytěženého štěrkového lože (navážení vytěženého štěrku na rec. základu
bude prováděno výhradně po železnici)
• doporučeno je ohrazení recyklační plochy textilní clonou a zakrytí pásových dopravníků
recyklační linky
Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých
znečišťujících látek jako PM10.
V rozptylové studii jsou dále doporučena opatření ke snížení hodnot emisí produkovaných
motory stavebních strojů:
• Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné
barvy, vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování
studeného motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad.
• Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy,
když nejsou aktivně využívány.
• Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek
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•

Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice
2004/26/EC, která stanoví množství emisí NOx více než 8x nižší než stanoví norma
STAGE IIIB

Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty krátkodobých koncentrací představují stav, který
by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída
stability trvající beze změn alespoň jednu hodinu, resp. celý den, vítr o nejméně příznivé
rychlosti a vanoucí přímo na výpočtový bod). V rozptylové studii vypočtené hodnoty
krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí v průběhu roku
nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že krátkodobě zvýšené
koncentrace suspendovaných částic, které by se mohly projevit zvýšením symptomů u
citlivější populace, nastanou zcela výjimečně. Realizace záměru, při použití výše
uvedených opatření, kdy lze předpokládat snížení hodnot maximálních denních
koncentrací suspendovaných částic PM10, je z hlediska zdravotních rizik akceptovatelná.
3.2.3 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen a benzo(a)pyren ve fázi
výstavby
U benzenu a benzo(a)pyrenu je hodnocení zdravotního rizika založeno na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika. U karcinogenního rizika jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé
(70leté) chronické expozice, a protože výstavba záměru bude časově velmi omezená, nelze
předpokládat pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných lidí
expozicí těchto látek ve fázi výstavby.
V rozptylové studii byly přesto vypočteny příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu a
benzo(a)pyrenu, Tyto příspěvky se pro benzen pohybovaly do 0,01 µg/m3 a pro benzo(a)pyren
do 0,0008 ng/m3. U příspěvků na úrovni maximálně setin mikrogramů benzenu a maximálně
desetitisícin nanogramů benzo(a)pyrenu se nepředpokládá navýšení karcinogenního rizika ani
po dlouhodobé expozici.

3.3

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je
jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatelka vědoma.
Nejistoty výstupů rozptylové studie:
Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejenom nejistotou vkládaných dat do rozptylového
modelu, ale i meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území. V rozptylové
studii byly uvažovány bodové a plošné zdroje tedy tzv. sekundární prašnost. Nejistotou při
odhadu expozice je také omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými
rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných
proudů, které modely nezohledňují.
Nejistoty imisního pozadí - údaje o imisním pozadí, získané z pětiletých průměrů z let 2012 až
2016 jsou nezbytně zatíženy nejistotami při jejich stanovení.
Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně
současného vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví.
Nejistotu přináší i použití toxikologických dat ze zahraničních epidemiologických a klinických
studií (EU, USA) včetně vztahů mezi koncentrací škodlivin a nepříznivými účinky platnými
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pro jiné prostředí, kdy tyto vztahy přenášíme do našeho prostředí s jinými zvyklostmi. Další
nejistotu přináší extrapolace toxikologických dat ze zvířete na člověka.
Nejistotou je zatížena i inhalační jednotka karcinogenního rizika pro benzen, která je odvozena
ze studií na profesionálně exponované populaci a lze usuzovat, že riziko působení benzenu ve
venkovním prostředí je vědomě nadhodnoceno.
Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že v
průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve
venkovním a vnitřním prostředí apod. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se
vyznačuje značnou variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly
použity zobecňující hodnoty.
Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je pouze orientační znalost údajů o exponované
populaci.
Významnou nejistotu představuje i současná úroveň poznání účinků hodnocených vlivů na
zdraví. Podle posledních zpráv WHO (25. března 2014, Ženeva) jsou rizika škodlivin v ovzduší
větší, než se dříve předpokládalo a to zvláště pro srdeční onemocnění. Zdá se, že některá rizika
mají větší dopad na celkové zdraví, než se dosud předpokládalo. Je kladen velký důraz na
čistotu ovzduší ve vnitřním prostředí.
Přestože výzkumu nepříznivých zdravotních účinků znečištění ovzduší byla a stále je věnována
velká pozornost, získané poznatky jsou stále poměrně omezené.
V hodnocení byl použit princip předběžné opatrnosti, který je velmi konzervativní a u látek
s prahovým mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému
nadhodnocení skutečného rizika.

3.4

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší

Byl hodnocen vliv imisních koncentrací látek během výstavby plánovaného záměru „Zvýšení
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ na základě odhadu stávající situace a
koncentrací uvedených v rozptylové studii. Zdrojem znečištění ovzduší budou plochy
recyklačních základen: pozemky v k.ú. Bílina p.č. 2251/1 a v k.ú. Oldřichov u Duchcova p.č.
578/1, která budou využity k recyklaci štěrkového lože (po dobu cca 29 dnů v Bílině a 60 dnů
v Oldřichově v roce 2020) a související manipulace se štěrkovým ložem na těchto plochách.
Z provedeného odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že pokud budou dodržována
výše uvedená opatření na snížení prašnosti, jsou změny imisní zátěže v období výstavby
akceptovatelné a výstavba i vzhledem k omezené době nebude představovat významně
zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.

4.

Zdravotní riziko hluku v mimopracovním prostředí

4.1

Identifikace nebezpečnosti

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v
nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry
považovat za bezprahově působící noxu.
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Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením
rozdělit na:
• účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami
činnosti sluchového analyzátoru
• účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu
intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako
je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V
komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy,
sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění
nebo urychlení vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a
imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů
na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého
ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice
zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno
v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto
vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním době.
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti
na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však
existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší
hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a
posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu
vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k
poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší
expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi specifických
případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo velmi rušných
komunikací.
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně
exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená
hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně
exponovaným rizikovým hladinám hluku na pracovišti. Nezanedbatelně může zvyšovat
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expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité reprodukované hudby
doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech populárních hudebních skupin.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu
pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování
důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří
lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde tedy o
podstatnou část populace.
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15
dB a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí
v místnostech převyšovat 35 dB.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení
krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení
spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt
narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou,
snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i
zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní
hladiny hluku 27 – 30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku
pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB. Při přerušovaném hluku roste rušivost spánku s
maximální hladinou hluku. I při nízké ekvivalentní hladině hluku již malý počet hlukových
událostí s vyšší hladinou akustického tlaku ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi
hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové události a taktéž délka intervalu mezi
dvěma hlukovými událostmi. Nepříznivé ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při
hodnotách hluku během spánku vně budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění
dochází i z hlediska výkonnosti.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout
40 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku
do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by
pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto
událostí by během noci neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by
pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných
lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO
prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v
hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací.
Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným
změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u
citlivých jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a
ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu projevující se klinicky
jako angina pectoris až infarkt myokardu).
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek
hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské
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populace dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může
přispívat k vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s následnou hypertenzí a srdeční
ischemií.
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou
expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký
nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ischemickou
chorobu srdeční (dále ICHS) než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně
závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob.
Studie HYENA prokázala významný vztah mezi expozicí a odezvou mezi hodnotami
hlukového deskriptoru LAeq,8h pro letecký hluk, průměrnou expozicí silničního hluku
vyjádřenou hlukovým deskriptorem LAeq,16h a rizikem hypertenze. HYENA je první studie,
která zkoumá dopad hluku ze silniční a letecké dopravy na krevní tlak exponovaných obyvatel
v blízkosti velkých letišť. Efekty hlukové expozice na následně měřením zjištěné zvýšení
krevního tlaku byly jasně prokázány. Hluk zde funguje jako stresor, který vyvolá akutní
zvýšení krevního tlaku během několika sekund až minut. Hypertenze je tedy důležitý, nezávislý
faktor pro infarkt myokardu a mrtvici a zvýšené riziko výskytu hypertenze může tedy přispívat
k zátěži kardiovaskulárními chorobami v exponované populaci. Této úrovni relativního rizika
odpovídají i výsledky statistického vyhodnocení výsledků Systému monitorování zdravotního
stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, jehož subsystém 3 je věnován hodnocení
úrovně hlukové zátěže dopravnímu hluku ve městech a účinkům této hlukové expozice na
zdravotní stav obyvatel. Vyplývá z nich, že lidé žijící minimálně 5 let v lokalitách s noční
ekvivalentní hladinou hluku vyšší než 62 dB mají i po zohlednění možných interferujících
faktorů 1,2 x vyšší šanci (odds ratio) onemocnět hypertenzí a 1,4 x vyšší šanci onemocnět
infarktem myokardu. Statisticky významný vztah se projevil mezi výskytem hypertenze a
hlučností v místě bydliště, a to od LAeq 45 dB v noci.
Podle zprávy uveřejněné v roce 2014 v European Heart Journal bylo z kohortových studií
zjištěno, že zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění začíná již v pásmu mezi 55 a 60 dB
pro hladiny hluku Ldn (denní a noční doba). Uvádí se, že zvýšení expozice hluku ze silniční
dopravy v obytných čtvrtích, resp. hladina hluku Lden zvýšená o 10 dB zvyšuje riziko mozkové
mrtvice u osob starších 64,5 let (incidence OR = 1,27). Z výše uvedeného vyplývá, že expozice
hluku ze silniční dopravy v pásmu mezi 55 a 60 dB může, pro velkou část populace, přispívat
ke zhoršení kardiovaskulárních onemocnění.
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální
rozdíly v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto
nutné nepříznivé účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších,
nežli jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci.
Obecně se přijímá, že hluk může mít určující vliv na zdraví, jestliže LAeq,16 h > 60 dB. Jako
riziková skupina jsou označováni muži středního věku.
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině stresových
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo
snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době
těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních
účinků hluku.
Vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví: Výsledky studií zaměřených na
vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví také nejsou jednoznačné.
Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může
podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Vztah
mezi pocity obtěžování hlukem, individuální citlivostí vůči působení hluku a nemocností na
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duševní choroby je komplexní a dosud nepříliš objasněný. Zvýšená citlivost vůči rušivým
účinkům hluku může být indikátorem subklinické duševní poruchy. Za indikátor latentních
duševních poruch nebo onemocnění u populace exponované hluku je považována spotřeba
sedativ a prášků na spaní.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a
komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na
pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou
matematické operace a čtení. Ve školách v okolí letišť byla u dětí chronicky exponovaných
leteckému hluku při ekvivalentní hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována
snížená schopnost motivace, nižší výkonnost při poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení
a jazyka.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční
složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává
celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a
špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U každého člověka existuje
určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně
osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob,
stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální
závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Při působení hluku zde však kromě
senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů
sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které
prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a
naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v
různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň
obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u
nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i
nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu
provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí.
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a
fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních
emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken,
nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Obecně se ovšem odhaduje, že na
stížnostech a peticích se účastní pouze 5-10 % obyvatel skutečně hlukově exponovaných.
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou
u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu
k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je
více snížena ochota ke slovní pomoci, než k pomoci fyzické.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde
je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší,
přičemž během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
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4.2

Charakterizace nebezpečnosti

Z materiálu WHO (Guidelines for Community Noise, 1999) obecně vyplývá závěr, že v
obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí.
Denní ekvivalentní hladina hluku by neměla přesáhnout hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před
fasádou. V tomto dokumentu WHO jsou dále pro denní hluk uvedeny směrnicové hodnoty pro
specifická prostředí, jako jsou školy, školky, interiér obytných místností, nemocnice atd.
s uvedením hraničních účinků, které vedly ke stanovení směrnicových hodnot.
Vlivy nočního hluku na lidské zdraví jsou shrnuty v materiálu WHO Night Noise Guidelines
for Europe z října 2009. Na tento materiál lze pohlížet jako na rozšíření i jako na novelu výše
jmenovaného dokumentu WHO (Guidelines for Community Noise).
Doporučení WHO je, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A by neměla přesáhnout 40 dB.
Tam kde je to v krátkém čase technicky nemožné, mohou odpovědné orgány dočasně povolit
noční hladinu hluku do 55 dB s tím, že naplánovaná opatření ke snížení hluku povedou v
dohledné době k cílové hodnotě 40 dB.
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z
prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky hluku,
které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto hodnoty vycházejí z výsledků
epidemiologických studií i výše uvedených doporučení WHO a je možné je vztáhnout k větší
části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v
citlivosti je tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při
hladinách hluku nižších.
Tabulka 2: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – denní doba
dB /A/
Nepříznivý účinek
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

65-70

70+

Sluchové postižení*
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Pocit silného obtěžování
Pocit mírného obtěžování
* přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 3: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc
dB /A/
Nepříznivý účinek
35-40 40-45 45-50 50-55

55-60

60+

Psychické poruchy*
Hypertenze a infarkt myokardu *
Vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Pocit obtěžování hlukem
*omezená váha důkazů

Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve
vztahu k pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět
meta-analýzou jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem:
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Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z
analýzy výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a
Severní Americe, a odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi
hlukovou expozicí v Ldn (day-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24
hodin se zvýšením noční hladiny akustického tlaku o 10 dB) anebo Ldvn (day-evening-night
level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny
akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v rozmezí 45 – 75 dB a procentem obyvatel,
u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály intenzity obtěžování), a to
zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Hlavním účelem těchto vztahů je
možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné
průměrně citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování
obyvatel hlukem v zemích EU.
Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující účinek nežli hluk ze
silniční dopravy a hluk ze silniční dopravy má výraznější účinek nežli hluk z dopravy
železniční.
V následujícím grafu je znázorněn rušivý účinek z jednotlivých druhů dopravy. Vyplývá
z něho, že při expozici stejným hlukem v noční době LAeq,8h je nejméně rušivým hluk ze
železniční dopravy a naopak hluk z letecké dopravy je nejrušivější.
20
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Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické
100 stupňové škále intenzity obtěžování. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost predikce
počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně citlivé
populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v
zemích EU.
Pocity obtěžování lze očekávat ve třech stupních:
LA = (Little Annoyed), první stupeň obtěžování, který zahrnuje všechny osoby přinejmenším
„mírně obtěžovaných“, tj. zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří stupňů
A = (Annoyed), druhý stupeň obtěžování, který zahrnuje osoby alespoň „středně obtěžované“,
tj. zahrnuje všechny středně a vysoce obtěžované osoby
HA = (Highly Annoyed), třetí stupeň, který zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování, tj.
pouze osoby obtěžované vysoce
Pro obtěžování hlukem ze železniční dopravy platí vztahy:
%LA = -3,343*10-4 * (Ldn – 32)3 + 4,918*10-2 * (Ldn – 32)2 + 0,175 (Ldn – 32)
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%A = 4,552*10-4 * (Ldn – 37)3 + 9,400*10-2 * (Ldn – 37)2 + 0,212 (Ldn – 37)
%HA = 7,158*10-4 * (Ldn – 42)3 – 7,774*10-2 * (Ldn – 42)2 + 0,163 (Ldn – 42)
Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku odvozeny tři
stupně rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity rušivého účinku:
LSD (Lowly Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy přinejmenším „mírně rušení“),
SD (Sleep Disturbed) pro rušení od 50. stupně škály intenzity a
HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72. bodu stostupňové škály
intenzity rušení.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v Lnight v rozmezí
40 – 70 dB. (Lnight - dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém úseku 8
hodin v noci na nejvíce exponované fasádě domu). Vycházejí ze statistického zpracování
obsáhlé databáze výsledků z 12terénních studií z různých zemí a představují vztahy mezi noční
hlukovou expozicí z letecké, automobilové a železniční dopravy a procentem osob udávajících
při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku.
Vyjadřují závislost udávaného rušení spánku na hlukové expozici bez vlivu jiných faktorů.
Pro rušení spánku hlukem ze železniční dopravy platí následující vztahy:
%LSD = 4,7 - 0,31*Lnight + 0,01125*(Lnight)2
%SD = 12,5 – 0,66*Lnight + 0,01121*(Lnight)2
%HSD = 11,3 – 0,55*Lnight + 0,00759*(Lnight)2
Hygienické limity hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru staveb jsou určeny
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Hodnocení expozice
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro
tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a
kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě.
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ je stavba, která představuje
rekonstrukci železničního spodku a svršku, nové trakční vedení, nové zabezpečovací zařízení,
kabelizaci, sdělovací zařízení, opravy mostů, výstavba nových nástupištních hran, osvětlení a
další části nutné ke standardnímu provozu na této trati. Vše bude prováděno ve stávající stopě
na stávající dvoukolejné trati (jediná uvažovaná přeložka trati bude řešena někdy v budoucnu
jako samostatná stavba a není součástí této stavby).
Místem rekonstrukce je mezistaniční úsek Oldřichov u Duchcova (od vjezdového návěstidla ze
směru Řetenice, km 21,823) – Bílina (po vjezdové návěstidlo ze směru Oldřichov u Duchcova,
km 33,440) na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Cheb.
Zvýšení rychlosti představuje pouze úpravy míst, kde dnes dochází vlivem špatného stavu
kolejiště ke snížení rychlosti (na mostech, výhybkách apod.) Ke skutečnému nárůstu rychlosti
vlakových souprav nedojde.
V posuzovaném úseku se jedná o elektrizovanou trať, provozovanou po skončení modernizace
rychlostí max. 80 - 100 km/h.
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Zvýšení rychlosti představuje pouze úpravy míst, kde dnes dochází vlivem špatného stavu
kolejiště ke snížení rychlosti (na mostech, výhybkách apod.) Ke skutečnému nárůstu rychlosti
vlakových souprav nedojde
Předložená akustická studie se zabývá přehledovým posouzením výhledové akustické situace
v přilehlém okolí této trati. Výpočet byl proveden pomocí programového vybavení SoundPlan
HighPerf 6.4 fy Braunstein+Berndt GmbH podle technologie dopravy, zadané investorem
Výpočtové body
Výpočtové body jsou umístěny u nejbližších obytných objektů na fasádě. Výpočty byly
provedeny pro rok 2000, rok 2016 a pro výhledový stav (po dokončení stavby cca v roce 2020).
Tabulka 4: Identifikace výpočtových bodů

Výsledky výpočtů
Výsledky výpočtů jsou v akustické studii uvedeny v tabulkové a grafické formě. Z tabulkových
hodnot je proveden výpočet procent osob obtěžovaných a rušených hlukem ze železnice.
Z grafického znázornění hlukových pásem a mapových podkladů je dále proveden výpočet
(odhad) počtu osob ve stavbách pro bydlení.
Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení zdravotních rizik posuzuje nejenom změny expozice hluku, ale především počty
exponovaných obyvatel, resp. zdravotní dopady na obyvatele žijící v posuzovaném území. Pro
tato posouzení jsou používány jiné hlukové ukazatele, než jsou ukazatele pro porovnání
s hygienickými limity.
Prahové hladiny hluku považované v současné době za dostatečně prokázané v závislosti na
různých zdrojích hluku jsou stručně shrnuty v následujícím přehledu:
Silniční a železniční doprava: rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)
kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 60 dB, resp. Ldvn >55 dB
Letecká doprava:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB
kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 60 dB, resp. Ldvn >55 dB
Stacionární zdroje hluku:
rušení spánku:
není definováno
Ldvn > 35 dB
obtěžování:
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Hluk ze železniční dopravy
Zdravotní rizika byla hodnocena pro obyvatele částí sídel nacházejících se nejblíže k záměru,
pro něž byly v hlukové studii vypočteny hladiny hluku.
Z konzervativních důvodů, s vědomím nadhodnocení rizika, je použita pro odhad
obtěžovaných a rušených osob nejvyšší vypočtená ekvivalentní hladina hluku ve výpočtových
bodech.
Z technologických údajů o dopravě (informace od dopravního technologa SUDOPu Praha) je
patrné, že ve výhledu dojde proti roku 2000 k nárůstu počtu projíždějících osobních vlaků a k
poklesu nákladních vlaků. Avšak vlivem použití souprav s diskovými brzdami a vlivem nového
železničního svršku a spodku nedojde k navýšení hlučnosti proti provozu na stávající trati v
roce 2000.
V akustické studii je ve výpočtu uvažováno s ideálním stavem svršku u všech variant, proto
vypočtené hodnoty pro rok 2000 a 2016 budou ve skutečnosti vyšší, než jsou vypočtené
hodnoty, a to cca o 3 dB a tím i procento obtěžovaných osob bude ve skutečnosti v současné
době vyšší.
Tabulka 5: Odhad procent osob obtěžovaných a rušených hlukem ze železnice
Sídla

Želénky

VB

Počet
objektů/bytů

VB1

2/6

Zabrušany VB7

4/4

Jeníkov
Oldřichov

VB2

1/2

Jeníkov
Oldřichov

VB3

3/6

Jeníkov
Oldřichov

VB4

bez čp.

Jeníkov

VB5

3/6

Jeníkov

VB6

1/1

Chotějovice
VB8
Světec

4/5

Obtěžování hlukem
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled
2000
2016
výhled

%LA
66
51
55
33
22
26
57
44
49
52
40
44
44
33
36
41
30
33
58
45
49
34
25
28

%A
41
27
30
13
8
9
31
21
24
27
18
21
21
13
16
18
11
14
32
22
25
14
9
10

%HA
19
10
12
4
2
2
13
7
9
11
6
7
7
4
5
6
3
4
13
7
9
4
2
3

Rušení spánku hlukem
%LSD
33
27
29
19
15
16
30
24
26
28
22
24
24
19
21
22
18
19
30
24
29
20
16
17

%SD
18
14
15
9
6
7
15
12
13
14
11
12
12
9
9
11
8
9
15
12
13
9
7
7

%HSD
8
6
6
3
2
2
7
5
5
6
4
5
5
3
4
4
3
3
7
5
6
3
2
3

Strana 28 (celkem 34)

Hodnocení zdravotních rizik
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina
Vysvětlivky:
procento obyvatel výrazně obtěžovaných nebo rušených hlukem ve spánku
3
%LA = (Little Annoyed), osoby „mírně obtěžované“, zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří stupňů
%A = (Annoyed), osoby alespoň „středně obtěžované“, zahrnuje všechny středně a vysoce obtěžované osoby
%HA = (Highly Annoyed osoby s výraznými pocity obtěžování, pouze osoby obtěžované vysoce
%LSD = (Lowly Sleep Disturbed), osoby přinejmenším „mírně rušené ve spánku“, zahrnuje všechny rušené osoby
ze všech tří stupňů
%SD = (Sleep Disturbed), osoby alespoň „středně rušené ve spánku“, zahrnuje všechny středně a silně rušené
osoby
%HSD = (Highly Sleep Disturbed), osoby s výraznými subjektivními pocity rušení spánku,pouze osoby rušené
silně

Hluk ze sdělovacích prostředků a z výstavby není z hlediska zdravotních rizik hodnocen,
protože se jedná o krátkodobou expozici hluku, pro jejíž zhodnocení nejsou zatím k dispozici
dostatečné odborné podklady. Přesto je třeba při výstavbě při provádění náročných prací
v blízkosti chráněné zástavby, aby byla dodržována doporučení z odborné studie.

4.4

Charakterizace rizika

Výchozím podkladem ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika
hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo modelovým výpočtem vztažená
ke konkrétnímu počtu exponovaných osob.
Charakterizace rizika expozice v denní době a noční době
Pro zhodnocení rizika expozice v denní době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z
hlediska „procenta/počtu pravděpodobně obtěžovaných obyvatel“ na základě hodnot Ldvn.
Ukazatel obtěžovaných obyvatel je sice v současné době považován za pomocný ukazatel,
jelikož jde o účinek hluku na kvalitu života a psychickou pohodu, přesto byl v této expertíze
hodnocen.
Pro hodnocení rizika v noční době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z hlediska
„procenta/počtu pravděpodobně rušených obyvatel hlukem ve spánku“ na základě hlukového
deskriptoru Ln resp. LAeq,8h .
Počty domů byly zjišťovány z mapových podkladů a počty bytů z katastru nemovitostí.
Vzhledem k neznalosti přesného počtu obyvatel jednotlivých domů, resp. bytů jsou přiřazeny
počty obyvatel podle statistického klíče: RD/byt 2,5 osoby
Z konzervativních důvodů byly použity pro hodnocení obtěžování a rušení spánku hlukem
nejvyšší vypočtené hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v jednotlivých
částech sídel.
1. Želénky –VB1 v hlukovém pásmu 2 domy - odhad počtu obyvatel v zájmovém území 5
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru významné
snížení počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 19 %
na 12 %) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 8
% na 6 %).
2. Želénky –VB7 v hlukovém pásmu 2 dvojdomy - odhad počtu obyvatel v zájmovém
území 10
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 4 % na 2 %)
i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 3 % na 2
%).
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3. Oldřichov – VB2 v hlukovém pásmu 1 dům - odhad počtu obyvatel 3
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru významné
snížení počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 13 %
na 9 %) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 7 %
na 5 %).
4. Oldřichov – VB3 v hlukovém pásmu 5 domů - odhad počtu obyvatel 33
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 7 % na 5
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 6 % na 5
%).
5. Oldřichov – VB4 v hlukovém pásmu 1 dům není v katastru nemovitostí
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (z 11 % na 7
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 5 % na 4
%).
6. Jeníkov – VB5 v hlukovém pásmu 1 dům - odhad počtu obyvatel 3
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 6 % na 4
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 4 % na 3
%).
7. Jeníkov – VB6 v hlukovém pásmu 1 dům - odhad počtu obyvatel 3
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 13 % na 9
%) i snížení procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku (z 7 % na 6
%).
8. Světec – VB5 v hlukovém pásmu 4 domy - odhad počtu obyvatel 13
• Provedeným odhadem je možné očekávat ve výhledu po realizaci záměru snížení
počtu osob s pocity obtěžování hlukem ze železnice proti roku 2000 (ze 4 % na 3
%) a procent osob s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku se nezmění (3 %).
Vzhledem k velmi malému počtu obyvatel v hodnocených územích nemusí tento odhad
nepříznivých účinků hluku platit. Pro obyvatele hodnocených nejbližších domů může být
obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí
konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací
oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených
údajů.
Podle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB anebo mírně obtěžováno při hladinách hluku pod 50
dB. Přesto je třeba počítat s tím, že účinek hluku je do jisté míry bezprahový a pro citlivou část
populace se obtěžující efekt může projevit i při úrovni expozice pod prahovými hodnotami
obtěžujících účinků hluku pro průměrně citlivou populaci.
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4.5

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. I když bylo toto
posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných
doporučení uznávaných institucí, je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený
model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
K těmto nejistotám se řadí i nejistoty demografických údajů. V tomto hodnocení byly
k dispozici aktuální demografické údaje pouze pro celá sídla. Odhady počtu obyvatel pro části
obcí z mapových podkladů a statistických údajů jsou zatíženy značnou nejistotou. Procentuální
vyjádření vlastně lépe vystihuje rozsah účinků než přesný počet osob, který se v čase nutně
mění.
Použití nejvyšších vypočtených hladin hluku v jednotlivých výpočtových bodech bylo
provedeno z konzervativních důvodů a s vědomím nadhodnocení rizika. Z hlediska zvýšené
citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku bylo
např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči
narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a
negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování
hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí,
kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly.
Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře,
epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.

4.6

výstupů

a

vztahů

Závěr k hodnocení hluku

Na základě vyhodnocení předložených podkladů z akustické studie, s ohledem na výše uvedené
skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů
akustické studie a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zástavby obcí
situované nejblíže podél posuzované trati v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací
záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ lze očekávat,
že v hodnocených částech obcí Oldřichov, Jeníkov, Želénky a Světec dojde proti roku
2000 k mírnému snížení rizika hluku, a tedy i k možnému snížení počtu obyvatel s pocity
obtěžovaní hlukem i obyvatel rušených hlukem ve spánku.
Lze předpokládat, že ve skutečnosti bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel
hlukem z posuzované železnice menší, protože hodnocení zdravotních rizik bylo
provedeno z nejvyšších vypočítaných hladin hluku v jednotlivých územích a vztaženo na
všechny obyvatele těchto území.
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Je třeba znovu zdůraznit, že vztahy expozice a účinku, které byly odvozeny pro obtěžování
vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a zprůměrňovány na celou populaci, nemusí platit
pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u
obyvatel hodnocených nejbližších domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku
významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich
osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a
dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů.

5.

Celkový závěr:

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené
nejistoty konstatovat:
Za předpokladu dodržování opatření při výstavbě záměru, která jsou uvedená
v rozptylové studii, jsou změny imisní zátěže v období výstavby akceptovatelné a
výstavba i vzhledem k omezené době nebude představovat významně zvýšené zdravotní
riziko pro exponované obyvatele.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací
záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ lze očekávat,
že v hodnocených částech obcí Oldřichov, Jeníkov, Želénky a Světec dojde proti roku
2000 k mírnému snížení rizika hluku, a tedy i k možnému snížení počtu obyvatel s pocity
obtěžovaní hlukem i obyvatel rušených hlukem ve spánku.
Z hlediska zdravotních rizik není rozdíl v akustickém vlivu v hodnocených letech
významný.
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Úvod
Místem stavby je rekonstrukce stávající železniční trati v mezistaničním úseku Oldřichov
u Duchcova – Bílina v úseku km 21,823 – 33,440 na trati Ústí nad Labem hl. n. – Most –
Cheb. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 130, v nákresném jízdním
řádu číslem 504. Trať je významnou dopravní tepnou pro osobní i nákladní dopravu spojující
Ústecký a Karlovarský kraj.
Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění
spolehlivého provozu a zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě banalizací traťového
zabezpečovacího zařízení a tím zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Stavební úpravy
prostor a zařízení pro cestující výrazně přispěje ke zlepšení a zkvalitnění služeb cestujícím.
Stavba je kombinací modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury
(železniční), jejíž účel užívání se stavbou nezmění a bude nadále užívána jako dopravní
stavba.
V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky
Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0).
Předkládané posouzení realizace záměru je zpracováno na základě Objednávky (číslo
objednávky objednavatele 17 020 201 202 K19) ze dne 4. 8. 2017 objednatele SUDOP
PRAHA a.s. u poskytovatele, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, v. v. i.
Zhotovitel tohoto posudku vycházel z příslušných dostupných technických zpráv,
projektových dokumentací a dalších relevantních podkladů a předpisů – viz kapitola 5.
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1. Předmět posuzování – stručný popis záměru
Zájmová stavba se nachází na katastrálních územích Teplice-Řetenice, Újezdeček,
Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u Duchcova, Hudcov, Lahošť, Duchcov, Zabrušany, Želénky,
Ledvice, Hostomice nad Bílinou, Chotějovice, Chudeřice u Bíliny, Břežánky, Bílina.
Stavba zahrnuje železniční stanici Oldřichov u Duchcova a mezistaniční úsek Oldřichov u
Duchcova – Bílina. Z hlediska staničení se jedná o úsek km 21,823 – km 33,440 na trati Ústí
nad Labem hl.n. – Most – Cheb. Tato trať je součástí dráhy celostátní a náleží do TEN-T, je
dvoukolejná a elektrifikovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou o napětí 3 kV.
Dovolená traťová třída zatížení je D4, stávající traťová rychlost 80 – 100 km/h. Trať je
zařazena dle předpisu 18/86-PMR do 2. třídy.
V mezistaničním úseku zůstávají koleje v původní poloze. V železniční stanici Oldřichov
u Duchcova dochází ke změně konfigurace výhybek obou zhlaví a k vysunutí nástupišť na
bílinské zhlaví, územně v rozsahu dnešního kolejiště. Nástupiště v zastávkách Duchcov,
Želénky a Chotějovice budou obnovena v dnešní poloze s tím, že přístupové komunikace
budou upraveny pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Ostatní stavby
a zařízení dotčené stavbou budou upraveny ve stávající poloze. Stavba tedy nemění
stávající využití území a staveb souvisejících s provozováním železniční tratě.
Obrázek 1: Oldřichov u Duchcova – Bílina – přehledná situace

Zdroj: SUDOP PRAHA a.s., VÚV TGM, v.v.i.
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2. Současný stav a předpokládané vlivy na stav dotčených útvarů
povrchových a podzemních vod
Pro posouzení předpokládaného vlivu záměru na stav vodních útvarů byla použita aktuální
vrstva vymezení vodních útvarů povrchových a podzemních vod, která je součástí návrhů
aktualizovaných plánů povodí dle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, informace o stávajícím stavu dotčených
vodních útvarů. Výsledky hodnocení stavu útvarů povrchových a podzemních vod pro účely
zpracování plánů povodí zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
v. v. i. v roce 2014.
Dopady na klasifikaci ekologického stavu vodních útvarů byly vyhodnoceny na základě
expertního posouzení vlivů výše uvedeného záměru na biotická společenstva (biologické
složky kvality dle Přílohy V Rámcové směrnice o vodní politice). Kromě toho jsou zmíněny
i možné vlivy na chemické a fyzikálně-chemické parametry ekologického stavu,
předpokládané vlivy na chemický stav dotčených útvarů povrchových a podzemních vod
a kvantitativní stav dotčených útvarů podzemních vod v souladu s Přílohou V Rámcové
směrnice o vodní politice, která byla implementována do národní legislativy vyhláškou
č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení
ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech
programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení
stavu podzemních vod ve znění pozdějších předpisů.
Dopad realizace záměru na hydromorfologický stav dotčených vodních útvarů není řešen,
neboť hydromorfologický stav je určující složkou pouze pro klasifikaci vodního útvaru do třídy
velmi dobrého ekologického stavu (odpovídá referenčním podmínkám). Případný vliv záměru
na hydromorfologické ukazatele byl posuzován ve vztahu k možnému ovlivnění biologických
složek používaných pro hodnocení ekologického stavu.
Realizací záměru budou dotčena dílčí povodí tří útvarů povrchových vod (Obrázek 2):
•

Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840)

•

Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830)

•

Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820)

Posuzovaný záměr se nachází uvnitř dvou útvarů podzemních vod základní vrstvy (Obrázek
3):
•

Teplický ryolit (ID 61330)

•

Mostecká pánev – severní část (ID 21310)
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Obrázek 2: Záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ –
dotčené útvary povrchových vod – přehled

Zdroj: VÚV TGM, v.v.i., 2017
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Obrázek 3: Záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ –
dotčené útvary podzemních vod – přehled

Zdroj: VÚV TGM, v.v.i., 2017
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2.1. Dotčené útvary povrchových vod
2.1.1. Přehled a základní charakteristiky útvarů povrchových vod

Záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ je situován v dílčím
povodí tří útvarů povrchových vod. Konkrétně se jedná o vodní útvary Bystřice od pramene
po ústí do toku Bílina (OHL_0840), Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830)
a Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820).
Vodní útvar Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840) je vymezen jako
přirozený. Základní charakteristiky vodního útvaru jsou uvedeny v Tabulce 1.
Tabulka 1: Základní charakteristiky vodního útvaru Bystřice od pramene po ústí do toku
Bílina (OHL_0840)
ID útvaru:

OHL_0840

Název útvaru:

Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina

Vodní tok:

Bystřice

Název a ID reprezentativního profilu:

Bystřice - Kozlíky (POH_1035)

Staničení reprezentativního profilu:

ř. km 0,13

Délka páteřního toku útvaru, km:

19,868

Kategorie útvaru:

útvar tekoucí vody ("řeka")

Poloha záměru vůči nejbližšímu
reprezentativnímu profilu po proudu:

cca 10 km (začátek stavby)

Typ útvaru:

1112
2

Plocha povodí, km :

69,607

Typ podle úmoří:

Severní moře

Typ podle nadmořské výšky:

h < 200 m

Typ podle geologie:

krystalinikum a vulkanity

Typ podle Strahlera:

říčky (řád 4-6)

Hydromorfologický charakter:

přirozený

Oblast povodí:

Labe

Dílčí povodí ČR:

Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe

Správce povodí:

Povodí Ohře, státní podnik

ID navazujícího útvaru:

OHL_0850

Název navazujícího útvaru:

Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok

Nejbližší reprezentativní profil po proudu:

Bystřice - Kozlíky (POH_1035)

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2017
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Chemický stav tohoto vodního útvaru je klasifikován jako nedosažení dobrého stavu.
Výsledný ekologický stav je vyhodnocen jako poškozený. Pro výsledné hodnocení
ekologického stavu je určující výsledek hodnocení biologické složky makrozoobentos.
Složky ryby, makrofyta a fytoplankton nebyly klasifikovány. Celkový stav vodního útvaru je
hodnocen jako nevyhovující. Podrobné vyhodnocení stavu vodního útvaru uvádí Tabulka 2.
Tabulka 2: Vodní útvar – Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840) –
současný stav
Složka
ekologický stav

současný stav
biologické složky

Makrozoobentos
Ryby

Neklasifikováno

Makrofyta

Neklasifikováno

Fytobentos

Střední

Fytoplankton
biologické složky - celkové hodnocení
chemické a
fyzikálněchemické složky

Poškozený

Neklasifikováno
Poškozený

všeobecné fyzikálněchemické parametry

Střední

specifické syntetické
a nesyntetické
znečišťující látky

Střední

chemické a fyzikálně-chemické složky
ekologického
stavu
celkové
hodnocení
ekologický stav - celkové hodnocení

Střední

Poškozený

chemický stav - celkové hodnocení

Nedosažení dobrého stavu

Celkový stav

Nevyhovující

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2014
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Vodní útvar Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830) je vymezen jako
přirozený. Základní charakteristiky vodního útvaru jsou uvedeny v Tabulce 3.
Tabulka 3: Základní charakteristiky vodního útvaru Bouřlivec od pramene po ústí do toku
Bílina (OHL_0830)
ID útvaru:

OHL_0830

Název útvaru:

Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina

Vodní tok:

Bouřlivec

Název a ID reprezentativního profilu:

Bouřlivec - Hostomice (POH_1088)

Staničení reprezentativního profilu:

ř. km 0,350

Délka páteřního toku útvaru, km:

21,144

Kategorie útvaru:

útvar tekoucí vody ("řeka")

Poloha záměru vůči nejbližšímu
reprezentativnímu profilu po proudu:

cca 8 km (křížení stavby s VÚ)

Typ útvaru:

1122
2

Plocha povodí, km :

115,388

Typ podle úmoří:

Severní moře

Typ podle nadmořské výšky:

h < 200 m

Typ podle geologie:

pískovce, jílovce, kvartér

Typ podle Strahlera:

říčky (řád 4-6)

Hydromorfologický charakter:

přirozený

Oblast povodí:

Labe

Dílčí povodí ČR:

Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe

Správce povodí:

Povodí Ohře, státní podnik

ID navazujícího útvaru:

OHL_0850

Název navazujícího útvaru:

Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok

Nejbližší reprezentativní profil po proudu:

Bouřlivec - Hostomice (POH_1088)

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2017
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Chemický stav tohoto vodního útvaru je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu. Výsledný
ekologický stav je hodnocen jako střední. Pro výsledné hodnocení ekologického stavu je
určující výsledek hodnocení chemických a fyzikálně-chemických složek, neboť biologické
složky nejsou klasifikovány. Celkový stav vodního útvaru je hodnocen jako nevyhovující.
Podrobné vyhodnocení stavu vodního útvaru uvádí Tabulka 4.
Tabulka 4: Vodní útvar – Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830) –
současný stav
Složka
ekologický stav

současný stav
biologické složky

Makrozoobentos

Neklasifikováno

Ryby

Neklasifikováno

Makrofyta

Neklasifikováno

Fytobentos

Neklasifikováno

Fytoplankton

Neklasifikováno

biologické složky - celkové hodnocení
chemické a
fyzikálněchemické složky

Neznámý

všeobecné fyzikálněchemické parametry

Dobrý

specifické syntetické
a nesyntetické
znečišťující látky

Střední

chemické a fyzikálně-chemické složky
ekologického
stavu
celkové
hodnocení
ekologický stav - celkové hodnocení

Střední

Střední

chemický stav - celkové hodnocení

Nedosažení dobrého stavu

Celkový stav

Nevyhovující

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2014

14

Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ z hlediska
Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst. 7

Vodní útvar Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820) je vymezen jako přirozený.
Základní charakteristiky vodního útvaru jsou uvedeny v Tabulce 5.
Tabulka 5: Základní charakteristiky vodního útvaru Bílina od toku Loupnice po tok
Bouřlivec (OHL_0820)
ID útvaru:

OHL_0820

Název útvaru:

Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec

Vodní tok:

Bílina

Název a ID reprezentativního profilu:

Bílina - nad Hostomicemi (POH_1087)

Staničení reprezentativního profilu:

ř. km 30,850

Délka páteřního toku útvaru, km:

25,093

Kategorie útvaru:

útvar tekoucí vody ("řeka")

Poloha záměru vůči nejbližšímu
reprezentativnímu profilu po proudu:

cca 3 km (konec stavby)

Typ útvaru:

1122
2

Plocha povodí, km :

180,237

Typ podle úmoří:

Severní moře

Typ podle nadmořské výšky:

h < 200 m

Typ podle geologie:

pískovce, jílovce, kvartér

Typ podle Strahlera:

říčky (řád 4-6)

Hydromorfologický charakter:

přirozený

Oblast povodí:

Labe

Dílčí povodí ČR:

Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe

Správce povodí:

Povodí Ohře, státní podnik

ID navazujícího útvaru:

OHL_0850

Název navazujícího útvaru:

Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok

Nejbližší reprezentativní profil po proudu:

Bílina - nad Hostomicemi (POH_1087)

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2017
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Chemický stav tohoto vodního útvaru je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu. Výsledný
ekologický stav je hodnocen jako střední. Pro výsledné hodnocení ekologického stavu je
určující výsledek hodnocení biologických složek makrozoobentos a fytobentos a chemických
a fyzikálně-chemických složek. Biologické složky ryby, makrofyta a fytoplankton nejsou
klasifikovány. Celkový stav vodního útvaru je hodnocen jako nevyhovující. Podrobné
vyhodnocení stavu vodního útvaru uvádí Tabulka 6.
Tabulka 6: Vodní útvar – Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820) –
současný stav
Složka
ekologický stav

současný stav
biologické složky

Makrozoobentos
Ryby

Neklasifikováno

Makrofyta

Neklasifikováno

Fytobentos

Střední

Fytoplankton
biologické složky - celkové hodnocení
chemické a
fyzikálněchemické složky

Střední

Neklasifikováno
Střední

všeobecné fyzikálněchemické parametry

Střední

specifické syntetické
a nesyntetické
znečišťující látky

Střední

chemické a fyzikálně-chemické složky
ekologického
stavu
celkové
hodnocení
ekologický stav - celkové hodnocení

Střední

Střední

chemický stav - celkové hodnocení

Nedosažení dobrého stavu

Celkový stav

Nevyhovující

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2014
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2.1.2. Předpokládané vlivy záměru na stav útvarů povrchových vod

Trasa záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ se od svého
začátku v km 21,823 až po cca km 23,0 (tj. přibližně 1,2 km) nachází v dílčím povodí útvaru
povrchových vod Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840). Následně trasa
cca 7,7 km prochází dílčím povodí útvaru Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0830). Poslední úsek rekonstruované trati v délce přibližně 2,7 km je situován v dílčím
povodí útvaru povrchových vod Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820).
Rekonstruovaná trať kříží v jednom místě páteřní tok vodního útvaru Bouřlivec od pramene
po ústí do toku Bílina (OHL_0830) (v km 23,963). Posuzovaný záměr dále na své trase kříží
pomocí železničních mostů a propustků ve třech místech drobné vodoteče.
Z celého souboru činností plánovaných při realizaci záměru „Zvýšení traťové rychlosti
v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ byly zkoumány a posuzovány vzhledem k
potenciálnímu vlivu na stav útvarů povrchových vod zejména níže popsané stavební objekty.
Jedná se především o železniční mosty přes vodoteče a relevantní vodohospodářské objekty
(propustky, odvodňovací systémy).
Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma žádného povrchového vodního
zdroje.

Mosty a propustky
SO 10-20-04 Železniční most v ev. km 23,963
Stávající kamenná klenba o světlosti 3,80 m a tl. 60 cm vedoucí přes vodoteč (Bouřlivec). Po
stranách byl most v minulosti rozšířen pod kolejemi vleček – vpravo konstrukcí ze
zabetonovaných nosníků (ZBN) na kamenné spodní stavbě a římsovým ŽB nosníkem na
betonové spodní stavbě a vlevo pouze římsovým ŽB nosníkem na betonové spodní stavbě.
Poruchy kamenné klenby a opěr: prosakování, protékání a vápenné výluhy, jednotlivé
kameny popraskané nebo prasklé, stav mostu dle revize 2010 – K2, S2. Zatížitelnost
kamenné klenby je > 1,50 ZUIC.
Konstrukce ze ZBN bude nahrazena ŽB klenbovou konstrukcí. Bude navržena sanace
kamenného zdiva – hloubkové spárování, případně plomby nebo přezdění. Dojde i k
výškovému posunu kolejí – nová výška přesypávky klenby cca 1,40 – 1,60 m. Nad novou i
stávající klenbu bude navržena rubová izolace ukončená příčnými drenážemi, která bude
navázána na izolaci mostovky. Rozšíření římsovým nosníkem vpravo bude zbouráno a na
ponechanou spodní stavbu bude zřízena římsa se zábradlím. Líc křídel bude očištěn a za
rubem horní hrany křídel bude provedena kamenná dlažba v šířce 0,5 m.
SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
Stávající přesypaná betonová klenba světlosti 8,0 m vede přes vodoteč Klášterecký potok.
Vlivem zatékání jsou patrné poruchy betonu. Most vykazuje následující poruchy: výluhy
z betonu prasklinami, vyklonění křídel a protékající voda dilatačními spárami. Dle inženýrsko
geologického průzkumu (IGP) je most založen na pevných až tuhých jílech a samotná křídla
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na 300 mm podsypu ze štěrkopísku. Vyklonění křídel bude sledováno správcem objektu
prostřednictvím osazených sádrových terčů, zda se nezvětšuje.
Na římsy bude navrženo nové zábradlí, na mostě v přesypávce bude navržena v rámci žel.
spodku nepropustná vrstva – např. z minerálního betonu, vyvedená příčným sklonem na
svah tělesa. Za rubem římsy bude pod dlažbu vložena drenáž odspádovaná min. 1% od
mostu a vyvedená před líc křídel. Stabilizace vykloněných křídel mostu bude řešena zemními
kotvami. Sanace betonu nebude navrhována.
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
Stávající trubní propustek DN 1000 mm převádí stálou vodoteč mezi dvěma rybníky a
navazuje na propustek pod přilehlou komunikací, proto je nutné jej zachovat ve stávající
poloze. Dle hydrotechnického výpočtu je nutná přestavba na min. DN 1200 mm. Vzhledem k
nízké výšce nadnásypu stávajícího propustku je nutné navrhnout propustek rámový
900/2000 mm. Vodoteč bude dočasně převedena do HDPE trouby DN 600 mm v odsunuté
poloze, která bude po dobudování propustku zrušena vyplnění popílkobetonem.
SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25,430
Stávající propustek DN 1000 mm převádí občasnou vodoteč, která je poměrně vodnatá,
proto je nutné jej zachovat. Dle hydrotechnického výpočtu je nutná přestavba na DN 1200
mm. Stávající propustek bude zbourán po dobudování propustku z trub betonových
patkových DN 1200 mm, se šikmým čelem, v nové poloze cca 5,0 m od stávajícího.

Odvodnění úseku trati
ŽST Oldřichov u Duchcova
Návrh způsobu odvodnění, rozhraní odvodňovaných ploch a poloha jednotlivých
odvodňovacích zařízení je uvažovaný s ohledem na umístění železničních mostů a v
neposlední řadě s ohledem na polohu stávajících i nových inženýrských sítí a základů
trakčních stožárů a návěstidel. V části upravovaného úseku je navrhnuté otevřené povrchové
odvodnění pomocí odřezu v úrovni zemní pláně a příkopů a uzavřené odvodnění pomocí
podélných trativodů. Stanice vzhledem ke svému výškovému řešení má rozvodí v km
23,355; kdy část před tímto staničením odtéká do propustku v ev. km 22,259 a část kolejiště
před tímto propustkem do stávajících nezpevněných příkopů v km 22,114. Kolejiště za km
23,335 je odvodněno do vodoteče v novém km 24,017. Od této vodoteče je odvodnění
řešeno odřezem zemní pláně a příkopy vyústěnými do SO 11-11-01 (Oldřichov u Duchcova
– Bílina, železniční spodek). Je zachován stávající systém odvodnění.
Mezistaniční úsek – Oldřichov u Duchcova – Bílina
Návrh způsobu odvodnění, rozhraní odvodňovaných ploch a poloha jednotlivých
odvodňovacích zařízení je uvažovaný s ohledem na umístění železničních mostů a v
neposlední řadě s ohledem na polohu stávajících i nových inženýrských sítí a základů
trakčních stožárů a návěstidel. V převážné části upravovaného úseku je navrhnuté otevřené
povrchové odvodnění pomocí odřezu v úrovni zemní pláně a příkopů a pouze v místech
nástupních hran je navrženo uzavřené odvodnění pomocí podélných trativodů.
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Celý řešený úsek ve směru od Oldřichova u Duchcova směrem k Bílině klesá. Toho je
využito u zpevněných příkopů v zářezech, kdy není nutné řešit příkopy v protispádech.
Příkopy jsou zřizovány primárně tam, kde již podle provedeného zaměření příkopy zřízeny
jsou. Provádí se tedy jejich obnova. Je zachován stávající systém odvodnění.
SO 10-21-01 Propustek v ev. km 22,259
Do stávajícího trubního propustku DN 1000 mm je zaústěno odvodnění přilehlé části stanice
Oldřichov, proto je nutné jej zachovat. Dle hydrotechnického výpočtu je nutná přestavba na
DN 1200 mm. Stávající trouby budou vybourány a do výkopu osazeny nové betonové
patkové DN 1200 mm, se šikmým čelem na vtoku, zaústěny do kanalizační šachty.
SO 11-21-03 Propustek v ev. km 27,309
Stávající trubní propustek DN 1000 mm převádí patní příkopy po levé straně násypu,
zaústěné na vtoku do kalníku na pravou stranu tělesa, proto je nutné jej zachovat. Dle
hydrotechnického výpočtu je nutná přestavba na DN 1000 mm. Je navržen z trub
betonových patkových DN 1000 mm, s úpravou kalníku na vtoku a uklidňovací šachtou na
výtoku.
SO 11-21-06 Propustek v ev. km 30,703
Náplní stavebního objektu je obnova z půlky zaneseného propustku DN 800 pod železničním
tělesem. Stávající propustek bude zdemolován s výjimkou základů, které nebrání výstavbě
nového propustku. Nový propustek je navržen z patkových trub DN 1000. Délka propustku je
cca 14,5 m a leží ve sklonu 5%. Na levé straně je propustek ukončen zešikmenou troubou, k
níž jsou napojeny drážní příkopy. Na pravé straně je propustek ukončen čelem a vývařištěm.
Do vývařiště je připojen drážní příkop.

Odvodnění v době výstavby
V době výstavby bude využit stávající a následně nový systém odvodnění trati. V případě
zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon k
erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem
vody odolným proti erozi.

Zhodnocení vlivu
V důsledku realizace záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova –
Bílina“ nedojde k žádným změnám fyzikálních poměrů na páteřních tocích dotčených útvarů
povrchových vod. Záměr kříží páteřní tok vodního útvaru Bouřlivec od pramene po ústí do
toku Bílina (OHL_0830) a na dalších třech místech pomocí mostních objektů nebo propustků
drobné vodoteče. K přeložkám toků nebude docházet.
Při vlastní realizaci záměru lze v době provádění stavebních pracích především na mostních
objektech přes vodoteče a propustcích očekávat zvýšení zákalu vody v dotčených
recipientech. S ohledem na jejich rozsah se ale nedá očekávat jejich významnější negativní
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vliv na biologické složky hodnocení ekologického stavu dotčených vodních útvarů. Tento vliv
bude pouze dočasný a po ukončení realizace záměru se nebude vyskytovat.
Na jakost povrchových vod může mít vliv také odtékající srážková voda z povrchu
železničního tělesa. Základním principem odvodnění úseku trati bude podchytit odtékající
vodu pomocí otevřených odřezů s případným svedením srážkové vody do místních vodotečí.
Na základě předpokládaného množství srážkových vod a popsaných opatření, lze vliv stavby
na jakost povrchových vod považovat za standardní pro tratě tohoto typu a neprojeví se
změnami v hodnocení ekologického a chemického stavu předmětných útvarů povrchových
vod.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a především fakt, že realizací záměru nebudou
změněny fyzikální poměry na páteřních tocích vodních útvarů Bystřice od pramene po ústí
do toku Bílina (OHL_0840), Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830) a Bílina
od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820), nedojde ke zhoršení ekologického a
chemického stavu těchto vodních útvarů a to ani ke zhoršení klasifikace z pohledu
jednotlivých ukazatelů či biologických složek hodnocení (dle Přílohy V Rámcové směrnice o
vodní politice). Nepředpokládá se, že by realizací záměru byly jakkoli ovlivněny navazující
útvary povrchových vod na řece Bílině. Samotná výstavba a provozování záměru „Zvýšení
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ nebude v budoucnosti překážkou k
dosažení dobrého ekologického a dobrého chemického stavu předmětných útvarů
povrchových vod.
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2.2. Dotčené útvary podzemních vod
2.2.1. Přehled a základní charakteristiky útvarů podzemních vod

Posuzovaný záměr „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ se
nachází uvnitř dvou útvarů podzemních vod základní vrstvy a to Teplický ryolit (ID 61330) a
Mostecká pánev – severní část (ID 21310). Svrchní útvary podzemních vod ani hlubinné
útvary podzemních vod nejsou v zájmové lokalitě vymezeny. Základní charakteristiky pro
dotčené útvary podzemních vod jsou uvedeny v Tabulkách 7 a 8.
Tabulka 7: Základní charakteristiky útvaru podzemních vod ID 61330 – základní vrstvy
ID útvaru:

61330

Mezinárodní ID útvaru:

CZ_GB_61330

Název útvaru:

Teplický ryolit

2

Plocha, km :

134,417

ID hydrogeologického rajonu:

6133

Název hydrogeologického rajonu:

Teplický ryolit

Horizont:

2

Pozice:

základní vrstva

Geologická jednotka:

horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika

Dílčí povodí:

Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe

Mezinárodní ID oblasti povodí:

CZ_5000

Povodí:

Labe

Správce povodí:

Povodí Ohře, státní podnik

Kvantitativní stav:

Nevyhovující

Chemický stav:

Nevyhovující

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2017 a Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
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Tabulka 8: Základní charakteristiky útvaru podzemních vod ID 21310 – základní vrstvy
ID útvaru:

21310

Mezinárodní ID útvaru:

CZ_GB_21310
Mostecká pánev - severní část

Název útvaru:
2

Plocha, km :

542,211

ID hydrogeologického rajonu:

2131
Mostecká pánev - severní část

Název hydrogeologického rajonu:
Horizont:

2

Pozice:

základní vrstva

Geologická jednotka:

terciérní a křídové sedimenty pánví

Dílčí povodí:

Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe

Mezinárodní ID oblasti povodí:

CZ_5000

Povodí:

Labe

Správce povodí:

Povodí Ohře, státní podnik
Částečně nevyhovující

Kvantitativní stav:
Chemický stav:

Nevyhovující

Zdroj: HEIS VÚV TGM, 2017 a Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Útvar podzemních vod ID 21310 je hydrogeologický rajón s napjatou hladinou, s celkovou
mineralizací ≥ 1g/l, se střední transmisivitou (10–4 – 10–3 m2/s), chemické typu Ca-Mg-SO4.
Propustnost je průlino-puklinová. Mostecká pánev je součástí podkrušnohorského prolomu.
Podloží pánve tvoří převážně svrchní křída, měně krystalinikum a granitoidy krušnohorské
oblasti. Výplň pánve je faciálně pestrá (hlavně uhelné sloje, uhelné jíly, písky a pelosiderity).
Nechybějí v ní neovulkanity a jejich tufy. Přírodní pohyb vod je značně narušen těžbou a
odvodňováním dolů a lomů. Soubor víceméně vodorovně uložených hornin je ve vertikálním
smyslu rozčleněn na řadu relativně samostatných kolektorů a izolátorů. Ve větší části území
jsou přírodně hydrogeologické poměry změněny natolik, že s eventuálním využitím a
následnou ochranou zdrojů podzemních vod nelze v současné době počítat. Podzemní vody
mostecké pánve slouží pouze místně a pouze k lokálnímu zásobování pitnou vodou.
Útvar podzemních vod ID 61330 je hydrogeologický rajón s napjatou hladinou, s celkovou
mineralizací 0,3–1 g/l, se střední transmisivitou (10-4 – 10-3 m2/s), chemické typu Ca-Mg-CO3.
Jedná se o rajón hornin s propustností puklinovou.
Hladina podzemní vody byla zastižena nově provedeným vrtem J2 v blízkosti stávající ŽST
Oldřichov u Duchcova v úrovni 5,2 m pod terénem a ustálila se v hloubce 3,1 m pod
terénem. Jedná se o kolektor podzemní vody vázáný na rozvolněné zóny a zlomové
struktury teplického ryolitu a na jeho svrchní zvětralinovou zónu.
V zájmové oblasti stavby byl proveden v rámci geotechnického a stavebně technického
průzkumu průzkum pro mostní objekty se zaměřením na ověření vlastností základových půd
a získání informací o vlastnostech podzemních vod.
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2.2.2. Předpokládané vlivy záměru na stav útvarů podzemních vod

Předmětem posouzení je případný vliv záměru na kvantitativní a chemický stav útvarů
podzemních vod.
Do základní vrstvy útvarů podzemních vod Teplický ryolit (ID 61330) a Mostecká pánev –
severní část (ID 21310) může být zasahováno při hlubinném založení staveb, při výstavbě
nových podchodů a ojediněle při sanaci železničního spodku.
Z celého souboru činností plánovaných při realizaci záměru „Zvýšení traťové rychlosti
v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ byly zkoumány a posuzovány vzhledem k
potenciálnímu vlivu na stav útvarů povrchových vod zejména níže popsané stavební objekty.
Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma podzemního vodního zdroje.

Železniční spodek a svršek
SO 10-10-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek
SO 10-11-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
SO 10-10-01 a 10-11-01 řeší stavební úpravy železničního svršku a spodku v ŽST Oldřichov
u Duchcova. Rozsah stavebních úprav je mezi km 21,876 a 24,500. Rychlost v hlavních
kolejích v ŽST Oldřichov u Duchcova je navržena na 120 km/h, napojení odbočující tratě na
Litvínov je navrženo na rychlost 80–90 km/h a napojení směrem na Teplice-Lesní bránu na
rychlost 60 km/h.
SO 11-10-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční svršek
SO 11-11-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, železniční spodek
SO 11-10-01 a 11-11-01 řeší stavební úpravy železničního svršku a spodku v traťovém
úseku mezi ŽST Oldřichov u Duchcova a ŽST Bílina. Rychlost v traťových kolejích
V/V130/V150/VK je navržena od 120/120/120/120 po 130/140/145/160 km/h v závislosti na
směrových poměrech a využitelnosti rychlostí dle dynamického průběhu grafu rychlosti.
Výjimku tvoří omezující úsek mezi km 30,100 a 31,300, kde rychlosti budou minimálně
85/90/90/110 km/h. S dříve uvažovanou přeložkou v tomto úseku již tato dokumentace
nepočítá, celý úsek bude rekonstruován ve stávající stopě.

Mosty – podchody
SO 10-20-03 Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující
Jedná se o nový podchod pro cestující v nové zastávce Jeníkov-Oldřichov konstrukčně
řešený jako železobetonová rámová konstrukce. Šířka podchodu je navržena 3,0 m a
schodišť a ramp 2,0 m. Rampy i schodiště jsou navrženy přímé a zastřešené konstrukcí z
monolitického železobetonu - šikmou pultovou střechu skloněnou směrem od koleje s
odkapem do vrstvy kačírku na zadní straně nástupiště. Zastřešení rampy podél koleje ve
směru k Ústí n/L a schodiště podél koleje ve směru Bílina je protaženo o 5,0 m a slouží jako
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přístřešky pro cestující. Podchod je opatřen izolací proti tlakové vodě a odvodnění podlahy
podchodu je zajištěno pouze žlábkem svedeným do šachty pro přenosné čerpadlo. Povrch
podlahy podchodu i ramp je navržen z litého asfaltu.
SO 11-20-06 Železniční most ve st. km 28,739, podchod pro cestující
Nový podchod pro cestující v zast. Želénky je navržen rámový šířky 2,5 m, podchozí výšky
2,7 m. Povrch chodníku v propustku je navržen z litého asfaltu, v příčném sklonu 2 % a se
žlábkem podél stěny šířky 250 mm. Křídla v místě čel propustku jsou navržena z gabionů.
Římsy propustku budou osazeny ocelovým zábradlím.

Zhodnocení vlivu
Do základní vrstvy útvarů podzemních vod Teplický ryolit (ID 61330) a Mostecká pánev –
severní část (ID 21310) může být zasahováno při sanaci železničního spodku a při výstavbě
nových podchodů. Tento stav bude časově omezen jen na dobu výstavby záměru a neměl
by mít trvalé následky. Z hlediska rozlohy útvarů ID 61330 a ID 21310 jde o vlivy velmi
malého rozsahu a neměly by ovlivnit kvantitativní ani chemický stav útvarů jako celku.
Při samotné výstavbě záměru by při respektování zásad práce s látkami nebezpečnými
vodám (ropné látky, hydraulické oleje, apod.) nemělo dojít k negativnímu ovlivnění
podzemních vod. Všeobecně je nutné mít vypracován pro období výstavby plán opatření pro
případ havárie, který bude obsahovat náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.
S ohledem na projektovaný způsob odvodnění drážního tělesa se nepředpokládá při běžném
užívání komunikace významnější vliv na kvalitu podzemních vod v zájmové oblasti.
Navržená opatření proti případnému negativnímu ovlivnění útvarů podzemních vod
v důsledku provozu trati lze považovat za dostatečná.
Výše popsané vlivy záměru na kvalitu a kvantitu podzemních vod jsou z hlediska případného
ovlivnění chemického a kvantitativního stavu dotčených útvarů podzemních vod Teplický
ryolit (ID 61330) a Mostecká pánev – severní část (ID 21310) jako celku málo významné a
jsou pouze lokálního charakteru.
Lze konstatovat, že vlivem záměru nedojde ke zhoršení kvantitativního a chemického stavu
útvarů podzemních vod Teplický ryolit (ID 61330) a Mostecká pánev – severní část (ID
21310). Rovněž se předpokládá, že realizace a provozování záměru nebude překážkou
dosažení dobrého kvantitativního a chemického stavu dotčených útvarů podzemních vod.
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3. Podmínky plnění ustanovení Rámcové směrnice o vodní politice
Možnost uplatnění výjimek z environmentálních cílů stanoví článek 4, odst. 4, 5, 6 a 7
Rámcové směrnice o vodní politice. Pro případ, kdy je splnění environmentálních cílů
Rámcové směrnice o vodní politice znemožněno realizací nových záměrů rozvoje
infrastruktury, je relevantní typ výjimky – nové změny fyzikálních poměrů útvarů povrchových
vod nebo úrovně podzemních vod, nebo neúspěch při zamezení zhoršení stavu útvaru
povrchových vod (včetně zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav) jako důsledek nových
trvalých rozvojových aktivit člověka, tj. výjimka podle článku 4, odstavce 7 Rámcové
směrnice o vodní politice.
Praktický způsob aplikace výjimek detailně vysvětluje jeden z metodických pokynů (tzv.
guidance documents) zpracovaný v rámci Společné implementační strategie Rámcové
směrnice o vodní politice (Common Implementation Strategy for the Water Framework
Directive, Guidance Document No. 20, Guidance Document on Exemptions to the
Environmental Objectives). Tento guidance dokument č. 20 poskytuje vysvětlení termínů
použitých v čl. 4. odst. 7 Rámcové směrnice o vodní politice a definice dalších důležitých
pojmů, ze kterých jsou v tomto případě zásadní tyto pojmy: nové změny – jsou změny
fyzikálních poměrů ve vodních útvarech, tj. změny hydromorfologie.
Dočasné vlivy jsou změny stavu/potenciálu vodního útvaru (kolísání), které mohou někdy
nastat jako důsledek krátkodobých aktivit (např. konstrukční nebo údržbové práce). Pokud je
stav vodního útvaru zhoršen pouze po tuto krátkou dobu trvání činnosti a jeho obnovení do
původního stavu bude trvat také pouze krátkou dobu, a to bez potřeby realizace opatření,
není třeba výjimky podle čl. 4 odst. 7 Rámcové směrnice o vodní politice uplatňovat.
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4. Závěrečné shrnutí
V případě realizace záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova –
Bílina“ není nutné řešit výjimku pro vlivy spojené s výstavbou záměru, protože se neočekává
zhoršení stavu dotčených vodních útvarů po jeho realizaci nebo trvalé znemožnění dosažení
cílů Rámcové směrnice o vodní politice.
Dle hodnocení uvedeného výše (viz kap. 2), nedojde u dotčených útvarů povrchových
vod Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840), Bouřlivec od pramene po
ústí do toku Bílina (OHL_0830) a Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec (OHL_0820)
ke zhoršení stavu, a to ani z pohledu jednotlivých hodnocených složek a ukazatelů.
Nelze také předpokládat negativní změny stavu v navazujících vodních útvarech níže
po toku. Realizací posuzovaného záměru rovněž nebude v budoucnosti znemožněno
dosažení dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu dotčených útvarů
povrchových vod.
Záměrem nebude také znemožněno dosažení dobrého kvantitativního a chemického
stavu útvarů podzemních vod Mostecká pánev – severní část (ID 21310) a Teplický
ryolit (ID 61330).
Vzhledem k tomu, že navrhovaný záměr nezahrnuje novou úpravu fyzikálních poměrů v
útvaru povrchové vody nebo změnu hladin útvaru podzemní vody vedoucí k nesplnění
environmentálních cílů či zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních vod a zároveň
se nejedná ani o případ zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav útvaru povrchové vody
důsledkem nových trvale udržitelných rozvojových činností člověka, není uplatňování výjimek
dle Rámcové směrnice o vodní politice čl. 4. odst. 7 relevantní.
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1. Zmírňování změny klimatu versus adaptace na změnu
klimatu
Důsledky změny klimatu jsou v Evropě i na celém světě stále citelnější. Průměrná globální
teplota, která se v současnosti pohybuje okolo 0,8 °C nad úrovní před industrializací, i nadále
roste. Mění se některé přírodní procesy i srážkové modely, roztávají ledovce, stoupají hladiny
moří. Aby se zabránilo nejvážnějším rizikům, která s sebou nese změna klimatu, a zejména
rozsáhlým nezvratným dopadům, je třeba globální oteplování snížit na méně než 2 °C nad
úroveň před industrializací. Zmírňování změny klimatu musí proto zůstat pro mezinárodní
společenství prioritou.
Bez ohledu na scénáře oteplování i na to, nakolik úspěšné se ukáže být úsilí o zmírnění, se
budou dopady na změnu klimatu v příštích desetiletích zvyšovat, a to z důvodu opožděného
dopadu emisí skleníkových plynů v minulosti i v současnosti. Nemáme proto na výběr a
musíme přijmout opatření pro přizpůsobení a zabývat se nevyhnutelnými dopady změny
klimatu a jejich hospodářskými, environmentálními a sociálními náklady. Upřednostníme-li
ucelené, flexibilní a participativní přístupy, bude včasné přijetí plánovaných opatření pro
přizpůsobení levnější, než platit cenu a nepřizpůsobení se.
S ohledem na zvláštní a dalekosáhlou povahu dopadů změny klimatu na území EU je třeba
opatření pro přizpůsobení přijmout na všech úrovních – od místní přes regionální až po
úroveň jednotlivých států. Evropská unie zde může sehrát svou úlohu doplněním mezer ve
znalostech a akcích a prostřednictvím následující strategie EU k tomuto úsilí přispět.
Existují dva hlavní způsoby, jak přistupovat ke změně klimatu – mitigace a adaptace.
Mitigace, neboli zmírňování, se zaměřuje zejména na příčiny změny klimatu, a sice
snižováním emisí skleníkových plynů. Adaptace se zabývá neodvratnými důsledky změny
klimatu a snahou o snížení rizik. Ačkoliv existují jak v rámci Evropské unie, tak i
v mezinárodním kontextu jasně dané závazky ke snižování emisí, je změna klimatu
nevyhnutelná, což znamená, že se musíme přizpůsobovat.
Záměry adaptované na změnu klimatu – jejich hlavním cílem je snížit svou zranitelnost
vůči rizikům změny klimatu, součástí těchto záměrů jsou například zpracované povodňové
plány.

2. Kontext záměru
Popis záměru:
Předmětem záměru jsou stavební a technologické úpravy v železniční stanici Oldřichov u
Duchcova a v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina v úseku km 21,823 – 33,440 o
celkové délce 11,617 km železniční trati. Tato železniční trať je součástí celostátní dráhy a
náleží do transevropské dopravní sítě.
V železniční stanici Oldřichov u Duchcova se jedná se o rekonstrukci hlavních staničních
kolejí a o úpravu řetenického a bílinského zhlaví, které budou upraveny pro průjezd rychlostí
120 km/h. V železniční stanici Oldřichov u Duchcova bude zrušeno stávající ostrovní
nástupiště včetně podchodu pro cestující a nová vnější nástupiště budou posunuta na zhlaví
stanice ve směru na Bílinu, čímž se pro cestující výrazně zkrátí přístupové trasy. V rámci
rekonstrukce stanice budou vyměněny výhybky, kolejové lože bude doplněno novým
štěrkem, bude provedena obnova stávajících drenáží. Bude zde instalováno nové staniční
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zabezpečovací a sdělovací zařízení. V rozsahu celé stanice bude rekonstruováno trakční
vedení a rozvody nn.
Rekonstrukce kolejí v dvojkolejném mezistaničním úseku bude zahrnovat výměnu stávajících
kolejnic a pražců za nový materiál železničního svršku. Bude pročištěno stávající kolejové
lože a doplněno novým štěrkem do požadovaného profilu. Dále budou pročištěny zanesené
příkopy a obnoveny drenáže podél kolejí.
V zastávkách Chotějovice, Želénky a Duchcov budou rekonstruována nástupiště, opraveny
přístřešky pro cestující a obnoveny přístupové chodníky. Současně bude provedena
rekonstrukce osvětlení zastávek a rozhlasu pro cestující. Všechny prostory pro cestující budou
přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V celém mezistaničním
úseku bude navržena rekonstrukce trakčního vedení a instalace nového zabezpečovacího a
sdělovacího zařízení. V rámci rekonstrukce trati budou upraveny všechny stávající mostní
objekty a podchody pro cestující. V cílovém stavu je stavba navrhována na traťovou rychlost
120-140 km/h (původně 80-100 km/h) s omezením v oblouku km 30,741-31,262 na 85
km/hod pro klasické soupravy vlaků.
Z hlediska intenzity dopravy se počet vlaků zvýší z 97 vlaků/den na 130 vlaků/den

2.1

Vstupy

V rámci stavby nedojde k navýšení celkové spotřeby elektrické energie - Ps. Přehled po
jednotlivých dopravnách je uveden v následujících tabulkách:
Tab.č.1 Spotřeba el. energie v žst. Oldřichov u Duchcova.
ŽST Oldřichov u Duchcova - ENERGETICKÁ BILANCE
odběr

stávající
Pi (kW)

soudobost
β

Ps (kW)

nový
Pi (kW)

soudobost
β

Osvětlení kolejiště

35

0,7

Ps (kW)

24,5

31

0,7

21,7

Osvětlení nástupišť

8

0,7

5,6

1,7

0,7

1,19

Osvětlení podchodu

1

1

1

1

1

1

Výpravní budova

5

0,7

3,5

5

0,7

3,5

Budova TD

8

0,7

5,6

8

0,7

5,6

Bytová jednotka

0

0,7

0

0

0,7

0

EOV

0

1

0

184,9

1

184,9

RZZ

0

0,6

0

40

0,6

24

Vlastní spotřeba RZZ
Vlastní spotřeba R
6kV
Sděl zařízení

0

0,6

0

10

0,7

7

0

0,6

0

5

0,7

3,5

0

0,6

0

5

0,7

3,5

Stavědlo 1

0

0,7

0

0

0,7

0

Stavědlo 2

0

0,7

0

0

0,7

0

Celkem

57

……..

40,2

291,6

……..

255,89

4

Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ z hlediska globálních
změn klimatu
Tab.č.2 Spotřeba el. energie v zastávka Duchcov.
Zast. Duchcov - ENERGETICKÁ BILANCE

odběr

stávající
Pi (kW)

soudobost
β

Ps (kW)

nový
Pi (kW)

soudobost
β

Ps (kW)

Budova zastávky - kotel

36

0,7

25,2

36

0,7

25,2

Budova zastávky

10

0,7

7

10

0,7

7

Obytný dům čp. 1276

0

0,6

0

0

0,6

0

Útulek SDC

0

0,6

0

0

0,6

0

6,5

0,7

4,55

4,5

0,7

3,15

0

0,7

0

2,3

0,7

1,61

1

1

1

1

1

1

0

0,7

0

1

0,7

0,7

53,5

……..

37,75

53,8

……..

37,96

Osvětlení nástupišť
Osvětlení přístupových
chodníků
Osvětlení podchodu
Sděl. zařízení
Celkem

Tab.č.3 Spotřeba el. energie v zastávce Želénky.
Zast. Želénky - ENERGETICKÁ BILANCE
stávající
soudobost
nový

odběr

soudobost

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Pi (kW)

β

Ps (kW)

Osvětlení nástupišť

1,6

0,7

1,12

1,6

0,7

1,12

Osvětlení podchodu
Osvětl. přístup.
chodníků

0

1

0

1

1

1

0

0,7

0

1

0,7

0,7

0

0,7

0

1

0,7

0,7

1,6

……..

1,12

4,6

……..

3,52

Sděl. zařízení
Celkem

Tab.č.4 Spotřeba el. energie v zastávce Chotějovice.
Zast. Chotějovice - ENERGETICKÁ BILANCE
stávající
soudobost
nový
soudobost
Pi (kW)
β
Ps (kW)
Pi (kW)
β

odběr
Osvětlení nástupišť
Osvětl. přístup.
chodníků

Ps (kW)

1

0,7

0,7

2

0,7

1,4

0

0,7

0

1,6

0,7

1,12

Sděl. zařízení

0

0,7

0

1

0,7

0,7

Celkem

1

……..

0,7

4,6

……..

3,22

2.2.

Účel záměru

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého
provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě banalizací traťového zabezpečovacího
zařízení a tím zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Stavební úpravy prostor a zařízení
pro cestující výrazně přispěje ke zlepšení a zkvalitnění služeb cestujícím.
Stavba je kombinací modernizace a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury
(železniční), jejíž účel užívání se stavbou nezmění a budou nadále užívány jako dopravní
stavby.
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3. Metodika
Hodnocení záměru1 z hlediska adpatace na změnu klimatu je provedeno ve fázi zpracování
doplnění studie proveditelnosti.
V rámci hodnocení záměru byly respektovány zákonné předpisy a normy na národní a
mezinárodní úrovni.
Pro hodnocení byl zvolen přístup kvalitativního hodnocení zranitelnosti a rizik.
Zdroje pro hodnocení:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap06.pdf
http://www.heisvuv.cz/
http://www.sucho.eu/
http://mapy.geology.cz
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa2020/strategie-evropa-2020-78695/
http://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní
infrastruktury, Ministerstvo dopravy ČR, 2017

4. Hodnocení zranitelnosti
Cílem tohoto úkolu je porozumět, vůči kterým klimatickým faktorům může být záměr
zranitelný.
Při posuzování měnícího se klimatu se za klíčové změny považují následující klimatické
faktory (nazývané rovněž primární klimatické faktory, angl. primary climate drivers):
• teplota (změny v průměrných teplotách i frekvenci a rozsahu extrémních teplot)
• srážky (dešťové, sněhové apod.) (změny v průměrném množství srážek, frekvenci a
síle extrémních srážkových jevů)
• rychlost větru (průměrná i maximální rychlost větru)
• vlhkost
• sluneční záření
Změny v těchto primárních klimatických faktorech mají za následek různé složení nebezpečí
souvisejících se změnou klimatu s možnými dopady na záměr. K druhům nebezpečí, která by
se měla při hodnocení zranitelnosti posoudit, se řadí následující:
Tab.č. 5 Možná nebezpečí související se změnou klimatu vhodná ke zvážení
Riziko
Popis
Rostoucí průměrná teplota
Průběžný nárůst průměrných teplot
vzduchu
Extrémní nárůsty teplot a vlny Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně vln

1

záměrem se rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb.
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Riziko
veder
Změny v průměrném množství
dešťových srážek
Změny v extrémním množství
dešťových srážek
Povodně
Půdní eroze

Nestabilita půdy / sesuvy půdy
/ laviny
Průměrná rychlost větru
Sucho
Mrazy
Škody vlivem mrznutí a tání

Popis
veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími teplotami)
Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, sníh,
kroupy apod.)
Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými nebo
jinými srážkami
Povodně na řekách a vodních tocích
Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením
povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, ledovců, vln,
větru a podzemních vod
Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením gravitace,
často za současného působení vody při nasycení masy vodou
Postupné změny v průměrné rychlosti větru
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových srážek
vedoucí k nedostatku vody
Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami
Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů vlivem
napětí, jako např. u betonu

Pro kvantifikaci odhadu změn relevantních meteorologických prvků a jevů pro blízkou
budoucnost (období 2021–2050) byly vypočteny změny v daném meteorologickém prvku
simulované pro dané období oproti referenčnímu období 1986–2015. Výhled vychází z
dostupných výstupů regionálních klimatických modelů Euro-CORDEX v rozlišení 0,11°
řízených několika různými globálními modely. Změna dané charakteristiky byla odvozena
tzv. delta metodou, tedy jako rozdíl mezi hodnotou simulovanou pro budoucí období 2021–
2050 a hodnotou pro referenční období 1986–2015. Pro srážkové úhrny byl určen podíl
modelových hodnot pro budoucí období a pro referenční období, změny jsou tedy pro
srážkové úhrny udávány relativně. Použitím delta metody je zmenšen vliv odchylek hodnot
meteorologických prvků simulovaných modely pro referenční období na výsledné očekávané
změny. Jedná se o jeden z možných způsobů tvorby scénářů změny klimatu podle doporučení
IPCC-TGICA (2007). Pouze u charakteristik sucha byl použit jiný postup s využitím tzv.
kvantilové metody korekce modelových výstupů. Očekávané změny dané charakteristiky byly
vyjádřeny jako multi-modelový průměr ze souboru modelových simulací, který byl v
některých vhodných případech doplněn hodnotou multi-modelové směrodatné odchylky (míra
nejistoty modelových výstupů).
Shrnutí základních výsledků týkajících se očekávaných změn relevantních meteorologických
prvků pro blízkou budoucnost (období 2021–2050):
• změny průměrné roční teploty vzduchu se pohybují mezi 0,8 – 1,4 °C. Vyšší změny
teploty vzduchu modely předpokládají ve vyšších nadmořských výškách;
• je očekáván mírný pokles průměrného ročního počtu jasných dní, pro oba emisní
scénáře jsou ale očekávané změny výrazně menší než nejistota modelového odhadu;
• je očekáván nárůst průměrného počtu dní s maximální denní teplotou vzduchu nad 34
°C o 1 – 2 dny. Vzhledem k relativně nízkému počtu dní s maximální teplotou nad 34
°C v referenčním období se jedná o poměrně výraznou změnu;
• u průměrného ročního počtu dní s minimální denní teplotou vzduchu pod -20 °C
modely dávají prakticky nulovou změnu, s výjimkou některých horských oblastí;
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

je očekáván mírný nárůst průměrného ročního počtu dní s horkou vlnou od 1 do 6 dnů.
Vyšší nárůst (4 – 6 dní) je očekáván v nižších nadmořských výškách, v horských
oblastech pouze 1 – 2 dny;
je očekáván nárůst průměrného ročního srážkového úhrnu o 2 – 10 %; pro emisní
scénář RCP4.5 dávají modely na jaře a v zimě mírný nárůst srážek, v létě a na podzim
je v některých oblastech (zejména na Z a JZ ČR) očekáván velmi mírný pokles srážek,
na ostatním území velmi mírný nárůst; pro scénář emisí RCP8.5 se jedná o nárůst
srážek ve všech sezónách na většině území ČR; očekávané sezónní změny nejsou mezi
jednotlivými měsíci rozloženy zcela rovnoměrně;
není očekávána výrazná změna v průměrném ročním počtu dní se srážkovým úhrnem
nad 10 mm, 20 mm ani 30 mm;
je očekáván nárůst četnosti episod sucha a růst celkové expozice nejen v letní polovině
roku;
očekávané změny průměrné roční i sezónní rychlosti větru jsou pro oba emisní scénáře
velmi malé;
u průměrného počtu dní s novým sněhem za zimní sezónu (listopad-březen) je pro
scénář RCP4.5 očekáván pokles o 8 až 13 dnů v nižších polohách, o 12 až 17 dnů ve
středních a vyšších polohách, na horách pak většinou o 15 až 25 dnů (nejvíc na
hřebenech Jeseníků). Pro scénář RCP8.5 je očekávaný pokles dnů s novým sněhem o
něco málo vyšší;
u průměrného počtu dní s novým sněhem 5 cm a více za zimní sezónu (listopadbřezen) je pro oba emisní scénáře očekáván velmi mírný pokles, pro většinu území ale
interval nejistoty zahrnuje i nulovou změnu;
u průměrného sezónního úhrnu výšky nového sněhu za zimní sezónu (listopad-březen)
se očekává jen malá změna s výjimkou horských oblastí, kde modely dávají pokles od
4 do 24 cm. Interval nejistoty ale často zahrnuje i možnost nulových změn;
pro oba emisní scénáře je očekáván mírný pokles průměrného sezónního počtu dní s
přechodem teploty přes 0 °C (říjen až duben);
na SV ČR je očekáván mírný pokles průměrného sezónního počtu dní se zhoršenými
rozptylovými podmínkami (listopad až březen), na JZ ČR je naopak očekáván epatrný
nárůst.

Kvantifikace relevantních meteorologických prvků a jevů pro současnost
Teploty, sluneční záření:
Průměrná sezónní a roční teplota vzduchu
Průměrný roční počet jasných (slunečných) dní určený na základě měření trvání slunečního
svitu Kritická teplota vzduchu – průměrný roční počet dní s překročením stanoveného limitu
maximální a minimální teploty vzduchu. Pro maximální teplotu vzduchu navrhujeme limitní
hodnotu 34 °C, pro minimální teplotu vzduchu -20 °C
Pro období 2001-2015 pro vybrané stanice průměrná délka trvání nadlimitní (podlimitní)
teploty výpočtem z 15 a 10minutových dat teploty vzduchu
Počet horkých vln.
Srážky, záplavy, povodně, půdní eroze, sesuvy:
Průměrný sezónní a roční úhrn srážek
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Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem alespoň 10, 20 a 30 mm
Průměrný roční počet dní se srážkami 30 mm a více za 1 hodinu
Půdní sesuvy jsou jevy vyvolané a ovlivněné nejen množstvím a intensitou srážek, ale hlavně
morfologií terénu a vlastnostmi půdního horizontu. Pro hodnocení možného rizika výskytu
půdních sesuvů navrhujeme vyhodnotit výskyt hodinových a denních úhrnů srážek nad 30
mm.
Období sucha, požáry, prachové bouře, dostupnost vody, zasolování půdy:
Průměrný podíl měsíců zasažených suchem v % za celý rok
Průměrný podíl měsíců zasažených suchem v % v teplé části roku (duben až září)
Silný vítr a vichřice, bouřky:
Průměrná sezónní a roční rychlost větru
Počet dní s maximálním nárazem větru nad 20,8 m/s
Počet bleskových výbojů za období 2002-2015
Sněhová pokrývka, laviny:
Průměrný měsíční počet dní se sněžením (listopad až březen)
Průměrný sezónní (listopad – březen) počet dní s novým sněhem 5 cm a více
Sezónní a měsíční úhrn výšky nového sněhu (listopad až březen)
Fázové přechody vody, teplota vody, zamrzání, tání, vzdušná vlhkost:
Průměrný sezónní (říjen až březen) počet dní s přechodem teploty přes 0 °C
Kvalita vzduchu, počet dní se špatnými rozptylovými podmínkami:
Sezónní (listopad až březen) počet dní se zhoršenými rozptylovými podmínkami pro období
2010-2015

Kvantifikace relevantních meteorologických prvků a jevů pro blízkou budoucnost –
výhled pro období 2021 - 2050
Pro tvorbu scénářů změny klimatu se v současnosti běžně používají výstupy globálních a
regionálních klimatických modelů. Současná věda nedokáže přesně popsat všechny procesy
probíhající v klimatickém systému. Ale ani pokud bychom byli schopni celý klimatický
systém explicitně matematicky popsat, tak žádný model nemůže všechny procesy přesně
simulovat (Räisänen, 2007), a to nejen z důvodu omezené výpočetní kapacity a konečného
prostorového a časového rozlišení, ale i kvůli vysoké závislosti na přesnosti počátečních
podmínek v důsledku chaotické povahy systému. Výstupy klimatických modelů jsou proto
zatíženy mnoha chybami a nejistotami, které lze analyzovat s pomocí různých metod a
přístupů.
Změna dané charakteristiky je odvozena tzv. delta metodou, tedy jako rozdíl mezi hodnotou
simulovanou pro budoucí období 2021–2050 a hodnotou pro referenční období 1986–2015.
Pro srážkové úhrny je určen podíl modelových hodnot pro budoucí období a pro referenční
období, změny jsou tedy pro srážkové úhrny udávány relativně. Použitím delta metody je
zmenšen vliv odchylek hodnot meteorologických prvků simulovaných modely pro referenční
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období na výsledné očekávané změny. Jedná se o jeden z možných způsobů tvorby scénářů
změny klimatu podle doporučení IPCC-TGICA (2007). U charakteristik sucha byl použit jiný
postup.
V odborném podkladu je uveden podrobnější komentář k metodice použité pro některé
charakteristiky.

5. Teplota vzduchu
5.1

Průměrná roční teplota vzduchu

Pozorování
Průměrná teplota vzduchu vykazuje nejvýraznější závislost na nadmořské výšce,
pozorovatelné jsou i změny se zeměpisnou polohou. Nejvýznamnější pokles teploty vzduchu
s nadmořskou výškou je pozorovatelný v teplém období roku, nejnižší v zimních měsících.
Průměrná roční teplota klesá asi 0,58 °C na 100 m. Mezi nejteplejší oblasti na území ČR s
průměrnou roční teplotou vzduchu nad 9 °C patří Dyjsko-Svratecký, Dolnomoravský a
Hornomoravský úval, Polabí, Poohří, území hlavního města Praha. Nejnižší průměrná roční
teplota vzduchu je zaznamenána v horských oblastech. V ročním chodu teploty vzduchu je v
dlouhodobém průměru nejchladnější měsíc leden, nejteplejší červenec.
Dlouhodobý roční průměr pro hodnocené období je 8,1 oC, nejchladnější byl rok 1996 s
průměrnou roční teplotou 6,3 oC, nejteplejší byly roky 2014 a 2015 (9,4 oC).
Průměrná roční teplota vzduchu 1986-2015

8-9°C

Výhled změn – modelové projekce
Prostorové rozložení očekávaných změn průměrné roční teploty vzduchu na území ČR je
určeno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5. Pro tento scénář se očekávané změny pohybují
mezi 0,8 – 1,2 °C s nejistotou 0,1 – 0,3 °C. Pro scénář RCP8.5 jsou změny v rozmezí 1,0 – 1,4
°C s nejistotou 0,2 – 0,4 °C. Vyšší změny teploty modely předpokládají ve vyšších
nadmořských výškách, zejména na pohraničních hřebenech hor.
Výhled změn průměrné roční teploty vzduchu RCP 4.5
Výhled změn průměrné roční teploty vzduchu RCP 8.5

5.2

1,079°C
1,288°C

Průměrná sezónní teplota vzduchu

Pozorování
Letní sezóna se vyznačuje malými meziročními změnami, nejvyšší výkyvy mezi sezónami
jsou zaznamenány v zimě.
sezóna
Jaro
Léto
Podzim
Zima

teplota
8-9°C
17-18°C
8-9°C
-1-0°C

Výhled změn – modelové projekce
Prostorové rozložení očekávaných změn průměrných sezónních teplot vzduchu na území ČR
je zpracováno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5. Pro tento scénář se očekávané změny
pohybují na jaře mezi 0,8 – 1,4 °C s nejistotou 0,3 – 0,5 °C, v létě a na podzim jsou menší než
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0,8 °C s nejistotou 0,2 – 0,4 °C, v zimě se pohybují mezi 1,0 – 1,4 °C s nejistotou 0,3 – 0,5
°C. Na jaře je geografické rozložení změn podobné jako u ročního průměru, vyšší změny
teploty modely předpokládají ve vyšších nadmořských výškách. V ostatních sezónách mají
změny na území ČR homogennější rozložení, závislost na nadmořské výšce není tak jasně
vyjádřena.
Předpokládané změny sezónních teplot vzduchu pro druhý scénář emisí RCP8.5. Pro tento
scénář se očekávané změny pohybují na jaře mezi 1,0 – 1,6 °C s nejistotou 0,2 – 0,4 °C, v létě
mezi 0,8 – 1,2 °C s nejistotou 0,3 – 0,5 °C, na podzim mezi 1,0 – 1,4 °C s nejistotou 0,4 – 0,6
°C, v zimě mezi 1,0 – 1,4 °C s nejistotou 0,5 – 0,8 °C. Modelové projekce jsou pro oba
scénáře tedy velmi podobné, rozdíl v očekávaných změnách činí maximálně 0,2 °C.
sezóna
Jaro
Léto
Podzim
Zima

5.3

Změna teploty RCP 4.5
1,26°C
0,85°C
0,91°C
1,27°C

Změna teploty RCP 8.5
1,50°C
0,96°C
1,18°C
1,50°C

Průměrný roční počet jasných (slunečných) dní

Pozorování
Počet jasných dní je závislý na tvorbě oblačnosti. Zatímco v letním období je vyšší počet
jasných dní v níže položených oblastech (jižní Morava, Polabí), v zimních měsících je
pozorován vyšší počet v horských oblastech než v nížinách v důsledku výskytu inverzních
situací (Tolasz a kol., 2007).
Výhled změn – modelové projekce
Průměrný roční počet jasných dní pro referenční období 1986–2015 podle multi-modelového
průměru a multi-modelová směrodatná odchylka. Je vidět, že simulované hodnoty jsou
zatíženy poměrně velkou nejistotou (multi-modelová směrodatná odchylka až 40 dní), navíc
jsou modelové hodnoty výrazně nadhodnoceny oproti naměřeným hodnotám. Pro budoucí
období podle obou emisních scénářů RCP4.5 a RCP8.5 je rozsah nejistoty podobně velký
jako v referenčním období (neukázáno). Proto i odhady změn počtu jasných dní jsou zatíženy
velkou nejistotou. Hodnoty změn se pohybují v absolutní hodnotě do deseti dnů. Většinou se
jedná pro oba emisní scénáře o pokles. Výjimkou je pouze několik oblastí pro scénář RCP4.5
s očekávaným nárůstem o 1-1,5 dne, jinak dávají modely pro tento scénář pokles o 1-5 dní.
Větší pokles je očekáván pro scénář RCP8.5, zde se pohybují změny od 0 – 10 dní. Pro oba
scénáře jsou ale očekávané změny výrazně menší než nejistota modelového odhadu. Počet
jasných dní závisí na změnách charakteristik oblačnosti. Právě simulace charakteristik
oblačnosti vnáší výraznou míru nejistoty do modelových simulací budoucího vývoje klimatu,
velká nejistota odhadu změn počtu jasných dnů není tedy překvapující.
Změna průměrného počtu jasných dní RCP 4.5
Změna průměrného počtu jasných dní RCP 8.5

-2,04 Dnů
-5,80 Dnů
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5.4

Průměrný roční počet dní s maximální teplotou nad 34 °C

Pozorování
Nejvyšší maximální teplota vzduchu na území ČR 40,4 °C byla naměřená 20.8.2012 na
stanici Dobřichovice. Maximální teploty 31 °C a více, které se v průběhu léta vyskytují na
území ČR, představují zátěž pro lidský organizmus. V rámci Systému integrované výstražné
služby (SIVS) je na ně vydávána výstrahy 1. stupně. Zvolená hranice 34 °C pro kritickou
maximální teplotu vzduchu představuje 2. stupněm nebezpečí v rámci SIVS
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html). Maximální denní teplota nad
34 °C se na území ČR vyskytuje převážně od června do srpna, ojediněle koncem května a
začátkem září. Průměrný roční počet dní s maximální denní teplotou vzduchu vyšší než 34 °C
za období 1986–2015 se pohybuje v rozmezí 0 – 4 dny. Teploty přesahující hranici 34 °C se
téměř nevyskytují ve vyšších a horských polohách. Naopak oblasti s nejvyšším průměrný
počet dní se nacházejí na jihu Moravy a v oblasti Polabské nížiny, okolí Prahy a Plzně.
Nejvyšší roční počty dní s překročením dané hranice byly zaznamenány v roce 2015, kdy na
více jak polovině hodnocených stanic bylo zaznamenáno 10 a více takovýchto dní. Na
stanicích Strážnice a Staňkov to bylo až 21 dní.
Průměrný roční počet dní s maximální teplotou nad 34°C

1,5-2

Výhled změn – modelové projekce
Pro oba emisní scénáře vidíme nárůst počtu o 1 – 2 dny. Vyšší změna je očekávána v
oblastech, kde se vyskytuje v referenčním období vyšší počet dní s maximální teplotou nad 34
°C. Vzhledem k relativně nízkému počtu dní s maximální teplotou nad 34 °C v referenčním
období se jedná o poměrně výraznou změnu. Poznamenejme, že modely dokáží poměrně
dobře vystihnout pozorovaný průměrný počet dní s maximální teplotou nad 34 °C v
referenčním období (neukázáno).
Změna průměrného ročního počtu dní s maximální teplotou nad 34°C RCP 4.5
Změna průměrného ročního počtu dní s maximální teplotou nad 34°C RCP 8.5

5.5

1,5 Dnů
1,3 Dnů

Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20°C

Pozorování
Nejnižší minimální teplota vzduchu na území ČR -42,2 °C byla naměřena 11. února 1929 v
Litvínovicích u Českých Budějovic. Pro kritickou minimální teplotu vzduchu byla zvolená
hranice -20°C, která představuje hodnotu pro velmi silný až extrémní mráz dle kritérií SIVS.
Minimální denní teplota vzduchu nižší než -20 °C se vyskytuje nejčastěji v období od
prosince do března, výjimečně v mrazových kotlinách v listopadu a dubnu. Průměrný roční
počet dní s minimální denní teplotou vzduchu nižší než -20 °C za období 1986–2015 se na
území ČR pohybuje v rozmezí 0 – 12 dní, na většině území je jejich četnost od 0 do 4 dnů.
Vyšší výskyt je v oblasti Šumavy (stanice Horská Kvilda reprezentující šumavské mrazové
pláně), v průměru zde nastane 12 dní s minimální teplotou nižší než -20 °C ročně. Přestože lze
pro tuto charakteristiku očekávat rostoucí závislost na nadmořské výšce, v některých
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lokalitách není tato závislost příliš zjevná (např. Krušné hory, Jeseníky). Naopak v oblasti
Šumavy díky umístění stanice Horská Kvilda se zdá závislost na nadmořské výšce výrazná.
Oblasti s nejvyšším průměrným počtem dní se tak nacházejí v oblasti Šumavy, naopak
nejnižší počty pak na jihu Moravy a severovýchodních a středních Čechách. Nejvyšší roční
počty dní s překročením dané hranice v hodnoceném období dosáhly hodnoty 10 dní a více
pouze asi na 14 % hodnocených stanic. Na dny s minimální denní teplotou klesající pod -20
°C byl bohatý rok 1987, kde na více jak polovině stanic nastalo 6 a více těchto dní, na stanici
Lenora (804 m n. m.) to bylo 19 dní a Bedřichov (777 m n. m.) 15 dní. Na stanici Horská
Kvilda (1052 m n. m.) v některých letech nastalo více jak 20 takovýchto dní (rok 1996 - 25
dní, 2006 - 24 dní).
Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20°C

0-0,5

Výhled změn – modelové projekce
Prostorové rozložení očekávaných změn průměrného ročního počtu dní s minimální denní
teplotou vzduchu pod -20 °C. Pro oba emisní scénáře vidíme prakticky nulovou změnu pro
většinu území ČR, což souvisí i s tím, že hodnoty pro referenční období jsou nízké. Pouze v
nejvyšších nadmořských výškách dávají modely pokles počtu dní o půl až jeden den. Opět
můžeme poznamenat, že modely dokáží poměrně dobře vystihnout pozorované prostorové
rozložení průměrného počtu dní s minimální teplotou pod -20 °C v referenčním období
(neukázáno).
Změna průměrného ročního počtu dní s minimální teplotou pod -20°C RCP 4.5
Změna průměrného ročního počtu dní s minimální teplotou pod -20°C RCP 8.5

5.6

-0,15 Dnů
-0,45 Dnů

Průměrná délka trvání nadlimitní (podlimitní)
výpočtem z 15 a 10minutových dat teploty vzduchu

teploty

Pozorování
Situace s trváním nadlimitní (podlimitní) teploty byly určeny z 15 a 10minutových dat teploty
vzduchu pro 20 vybraných stanic v období 2001-2015.

5.7

Horké vlny

Pozorování
Za charakteristiku reprezentující výskyt horkých vln na území ČR byl zvolen roční počet dní
s horkou vlnou. Pro určení horkých vln byl použit přístup navržený v Huth et al. (2000)
popsaný v kapitole Metodika použitá při plnění veřejné zakázky.
Průměrný roční počet dní s horkou vlnou za období 1986–2015 se na území ČR pohybuje v
rozmezí 0 – 26 dní. Oblasti s nejvyšším průměrným počtem dní jsou na jihu Moravy a v
oblasti Polabské nížiny, okolí Prahy a Plzně. Počet dní s horkou vlnou je časově značně
variabilní.
Zatímco v roce 1987 nebyla na žádné z hodnocených stanic zaznamenána horká vlna, vysoké
počty dní s horkou vlnou nastaly v letech 1994, 2003, 2012 a 2015. V roce 2003 se na
několika stanicích vyskytlo i více jak 60 dní s horkou vlnou. Na většině hodnocených stanic
byl však nejvyšší počet dní s horkou vlnou zaznamenán v roce 2015, v tomto roce se vyskytlo
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na více jak polovině hodnocených stanic 40 a více takových dní (Strážnice 53 dní, Brod nad
Dyjí 51 dní).
Průměrný roční počet dní s horkou vlnou

<40

Výhled změn – modelové projekce
Výsledky pro oba emisní scénáře si jsou velmi podobné, a to mírný nárůst průměrného
ročního počtu dní s horkou vlnou od 1 do 6 dnů. Vyšší nárůst (4 – 6 dní) je očekáván v nižších
nadmořských výškách, v horských oblastech pouze do 1 až 2 dnů.
Změna průměrného ročního počtu dní s horkou vlnou RCP 4.5
Změna průměrného ročního počtu dní s horkou vlnou RCP 8.5

3,9 dnů
2,7 dnů

6. Srážky
6.1

Průměrný roční úhrn srážek

Pozorování
Průměrný roční úhrn srážek se na většině území ČR pohybuje okolo 700 mm. V nejsušších
oblastech Žatecké pánve a jižní Moravy je průměrný roční úhrn srážek pod 500 mm. Naopak
srážkově nejvydatnější jsou hřebeny hor, kde je průměrný roční úhrn vyšší než 1200 mm.
Roční chod srážek se liší v závislosti od polohy lokality. Zatímco v nižších polohách převládá
roční chod srážek s letním maximem a minimem v zimě, v horských polohách narůstá podíl
srážek na podzim a v zimě (Tolasz a kol., 2007).
Průměrný roční úhrn srážek na území ČR za období 1986–2015
Průměrný roční srážek úhrn na území ČR za období 1986-2015 činí 683 mm. Srážky
meziročně vykazují poměrně velkou proměnlivost. Na srážky nejbohatší byl za uvedené
období rok 2010, kdy územní srážkový úhrn dosáhl hodnotu 867 mm, nejsušší byl rok 2003 s
úhrnem 505 mm.
Průměrný roční úhrn srážek

550-600 mm

Výhled změn – modelové projekce
Změny jsou udány relativně, tedy jako podíl hodnoty simulované pro budoucí období 2021–
2050 a hodnoty pro referenční období 1986–2015. Změna vyšší než 1 znamená nárůst srážek,
menší než jedna naopak pokles.
Pro oba, emisní scénáře vidíme nárůst srážkového úhrnu. Změny se pro scénář RCP4.5
pohybují do 8 %, pro emisní scénář RCP8.5 jsou očekávané změny v intervalu 2 – 10 %.
Nejistota odhadu založená na multi-modelové směrodatné odchylce se pohybuje pro oba
scénáře mezi dvěma a pěti procenty.
Změna průměrného ročního úhrnu srážek RCP 4.5
Změna průměrného ročního úhrnu srážek RCP 8.5

1,04 mm
1,08 mm
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6.2

Průměrný sezónní úhrn srážek

Pozorování
Nejvíce srážek spadne během letního období, v rámci celé České republiky je to okolo 250
mm. Nejméně spadne na Žatecku a jižní Moravě, pod 200 mm, a nejvíce na hřebenech hor,
přes 350 mm. Srážkově podobné je jaro a podzim, kdy v průměru spadne okolo 150 mm.
Srážkově nejchudší období je zima. Průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 130 mm, méně
než 75 mm srážek spadne na Žatecku a jižní Moravě. Nejvíce na hřebenech hor, a to přes 300
mm.
Průměrný sezónní úhrn srážek
Jaro
Léto
Podzim
Zima

125-150
200-225
125-150
100-125

Výhled změn – modelové projekce
Prostorové rozložení očekávaných změn průměrného sezónního úhrnu srážek na území ČR je
zpracováno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5. Na jaře a v zimě dávají modely mírný
nárůst srážek, na jaře do 10 %, v zimě na některých místech až o 15 % hodnoty simulované
pro referenční období. V létě a na podzim je v některých oblastech (zejména na Z a JZ ČR)
očekáván velmi mírný pokles srážek (do 5 %), na ostatním území velmi mírný nárůst.
Ve všech sezónách vidíme nárůst srážek na většině území ČR. Velikost změn je velmi
podobná jako v případě scénáře RCP4.5, v létě a na podzim do 5 %, na jaře do 10 %, v zimě
na některých místech až do 15 % hodnoty simulované pro referenční období.
Nejistota odhadu založená na multi-modelové směrodatné odchylce se pohybuje pro oba
scénáře ve všech sezónách kolem deseti procent. Pro scénář RCP4.5 jsou očekávané změny
větší než nejistota odhadu jen v některých regionech ČR v zimě, pro scénář RCP8.5 i na jaře,
v ostatních případech zahrnuje interval nejistoty na celém území i nulovou změnu.
Změna průměrného sezónního úhrnu srážek
Jaro
Léto
Podzim
Zima

6.3

RCP 4.5
1,05
0,98
1,05
1,07

RCP 8.5
1,1
1,03
1,05
1,13

Průměrný měsíční úhrn srážek

Výhled změn – modelové projekce
Mapy prostorového rozložení očekávaných změn měsíčních srážkových úhrnů jsou v příloze
této zprávy. Z výsledků je vidět, že výše popsané sezónní změny nejsou mezi jednotlivými
měsíci rozloženy zcela rovnoměrně. Ve většině měsíců dávají modely nárůst srážkových
úhrnů. Pro scénář RCP4.5 je očekáván pokles srážek jen v srpnu a v říjnu, pro RCP8.5 v
červenci a říjnu. Pro scénář RCP4.5 je nevýrazný pokles srážek vidět i od dubna do července,
ale jen na malé části území a pohybuje se většinou jen do 2 %. Změny se velmi často pohybují
do 10 % hodnoty simulované pro referenční období. Výjimkou je pro RCP4.5 prosinec, kdy
změny dosahují 10 – 25 %, pro RCP8.5 pak únor, květen, listopad a prosinec (změny opět
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maximálně do 25 %). Nejistota modelových odhadů se pohybuje v rozmezí 10 – 20 % a je
mírně vyšší než u odhadů změn sezónních srážek.
Změny průměrného měsíčního úhrnu srážek
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

6.4

RCP 4.5
1,04
1,06
1,07
1,02
1,06
1,02
0,94
0,98
1,11
1,01
1,05
1,12

RCP 8.5
1,08
1,16
1,04
1,12
1,13
1,04
0,99
1,07
1,06
0,98
1,1
1,16

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem
alespoň 10, 20 a 30 mm

Pozorování
Počty dní se srážkovým úhrnem nad určitou hranicí jsou důležitou charakteristikou
dokreslující srážkový režim sledovaného území. Srážkové dny s úhrnem srážek 10 mm a více
se vyskytují v ČR v průběhu celého roku, nejčetnější výskyty jsou zaznamenány v létě,
nejnižší v zimě. Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem alespoň 10 mm
vykazuje závislost na nadmořské výšce. Nejmenší počet dní je v oblasti dolní Ohře, kde bylo
v průměru zaznamenáno méně než 12 dní s denním úhrnem srážek alespoň 10 mm. Největší
počet dní s denním úhrnem srážek alespoň 10 mm je na hřebenech Krkonoš a Šumavy, a to
více než 32 dní.
Dny se srážkovým úhrnem 20 mm a více se převážně vyskytují v teplé polovině roku, jejich
výskyt v chladném období je méně četný. Nejnižší počet průměrného ročního počtu dní se
srážkami s denním úhrnem alespoň 20 mm se nachází v Polabí a na Plzeňsku, a to méně jak 3
dny. Nejvíce opět na hřebenech Krkonoš a Šumavy, a to více než 12 dní v roce.
Srážkové dny s úhrnem alespoň 30 mm se vyskytují na našem území převážně v teplé
polovině roku, jejich výskyt v zimním období je možný, ale spíše ojedinělý. Geografické
rozložení průměrného počtu dní se srážkami s denním úhrnem alespoň 30 mm je podobné
jako u předchozích limitů. Nejméně těchto dní nastává v Poohří a Polabí (méně jak 1 den),
nejvíce na hřebenech hor (více než 4 dny).
Průměrný roční počet dní se srážkami alespoň 10mm
Průměrný roční počet dní se srážkami alespoň 20mm
Průměrný roční počet dní se srážkami alespoň 30mm

12-20
3-4
1-1,5

Výhled změn – modelové projekce
Za předpokladu scénáře emisí RCP4.5 se na většině území očekává prakticky malý nárůst do
2 dnů, na severovýchodě Česka, zejména v horských oblastech, až 3 dny. Pro emisní scénář
RCP8.5 je nárůst na většině území 1 – 2 dny, na severu Česka výjimečně až 4 dny.
V případě průměrného ročního počtu dní se srážkami s úhrnem nad 20 mm je očekávaný
nárůst na většině území zanedbatelný, jen místy dosahuje 1 dne a výjimečně 1,5 dne
(severovýchod ČR). Nepatrně vyšší jsou pak očekávané změny počtu těchto dnů pro scénář
RCP8.5, i tak ale většinou nepřesahují 1 den a jen výjimečně (na SV) se pohybují kolem 1,5
dne.
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Ještě menší změny lze čekat u nárůstu počtu dní se srážkami nad 30 mm (nutno podotknout,
že jejich počet je v období 1986–2015 velmi nízký), jen na severovýchodě Česka je očekáván
nárůst zhruba o polovinu dne, přičemž rozdíly mezi oběma sledovanými scénáři jsou
prakticky zanedbatelné. Na ostatním území půjde o změnu zanedbatelnou (blížící se k nule).

Změna průměrného ročního počtu dní se srážkami
alespoň 10mm
Změna průměrného ročního počtu dní se srážkami
alespoň 20mm
Změna průměrného ročního počtu dní se srážkami
alespoň 30mm

6.4

RCP 4.5
0,98

RCP 8.5
1,72

0,33

0,57

0,08

0,26

Průměrný roční počet dní se srážkami 30 mm a více za 1 hodinu

Pozorování
Pro stanovení úhrnu srážek za období kratší než jeden den se využívají ombrografické
záznamy z doby před automatizací staniční sítě, po automatizaci se vyhodnocují měření úhrnů
srážek z automatických srážkoměrů. Vzhledem k tomu, že je v letech 1986-2015 zahrnuto
období, kdy bylo v síti stanic ČHMÚ ukončeno měření intenzity srážek ombrografy a začala
postupná automatizace stanic, nebyl pro zpracování mapových podkladů dostupný dostatečný
počet stanic s dostatečně dlouhou řadou měření intenzity srážek. Připravovaný mapový
podklad nepokládáme za dostatečně vypovídající. Jako mapový podklad pro tuto zakázku
navrhujeme využít vrstvu průměrného sezónního počtu (květen až září) zpracovanou pro
Atlas podnebí Česka (Tolasz a kol., 2007).
Srážky dosahující úhrn 30 mm za hodinu a více se na území ČR vyskytují v období od května
do září, nejčastější výskyt je v červenci a srpnu. Jejich výskyt je prakticky možný na celém
území ČR, četnost je velmi proměnlivá.
Průměrný roční počet dní se srážkami 30mm a více za 1 hodinu

<0,1

Výhled změn – modelové projekce
Klimatické studie zabývající se projekcí budoucího vývoje srážek se často zabývají až situací
ve druhé polovině nebo poslední třetině tohoto století. Pro období druhé čtvrtiny 21. století je
studií poněkud méně. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že nelze jednoduše vzít trendy pro
konec tohoto století a extrapolovat z nich změny před polovinou 21. století. Změny klimatu
totiž nemusí probíhat lineárně, podobně jako jejich odezva ve srážkovém režimu. Na základě
dostupných studií lze nicméně konstatovat, že se očekává určitá tendence ke změně rozložení
ročního úhrnu srážek – jejich zvýšení v zimě a naopak určitý slabý pokles v letním období
(např. Bartholy a Pongrácz, 2010). Přitom letní srážky vykazují tendenci k častějšímu výskytu
extrémů, i když v období do roku 2050 nejde často o trendy statisticky významné (Rajczak et
al., 2013; Nikulin et al., 2011), problém je někdy i se značnou prostorovou heterogenitou
rozložení extrémních srážek – modelové výpočty ukazují, že regiony se zvýšenými úhrny
občas sousedí s oblastmi snížených extrémů srážek (Feldmann et al., 2012).
Pro oblast České republiky přinesla zajímavé výsledky nedávná studie Svoboda et al. (2016).
Na základě 30 simulací regionálním klimatickým modelem zkoumali změnu srážkových
hodinových úhrnů v letní sezóně (květen – září) a to pro období 2020-2049. Většina jejich
výsledků počítá s nárůstem intenzity extrémních hodinových srážek (o 5 – 10 %), kam spadají
i úhrny srážek 30 mm za 1 hodinu a více, současně by se mělo zvýšit i množství srážek při
dané epizodě. Trvání jednotlivých epizod extrémních srážek by se příliš měnit nemělo. Je ale
nutné zdůraznit, že lokalizace konkrétních změn v rámci České republiky není prakticky
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možná, mezi jednotlivými simulacemi panuje značná prostorová heterogenita. Nejistota
odhadů změn srážkových extrémů je navíc vysoká (vyšší než nejistota odhadů změn
průměrných srážek), jelikož je nutno uvažovat i nejistoty spojené s odhadem extrémů.

7. Sucho
7.1

Průměrný podíl měsíců zasažených suchem v % za celý rok a
v teplé části roku (duben až září)

Pozorování
Pro hodnocení sucha byl využit Standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEI).
Index vyvinul kolektiv autorů z Instituto Pirenaico de Ecologia in Zaragoza (Vicente-Serrano
et al., 2010). SPEI je definován jako normovaná hodnota rozdílu úhrnu srážek a potenciální
evapotranspirace. Pro hodnocení sucha využívá stupnici, identifikující suché či vlhké periody.
Pro konstrukci map byla využita analýza 6měsíčního SPEI za duben až září a 12měsíčního
SPEI za leden až prosinec v letech 1986–2015. Pro výpočty byly využity denní
meteorologické údaje ze sítě stanic ČHMÚ. Jak plyne ze zpracovaných map, byly suchými
epizodami nejvíce postihovány nížinné lokality na jižní Moravě a ve středních a východních
Čechách, kde se vyskytovaly v 40 až 55 % vegetačních sezón (duben až září). Naopak počet
suchých epizod klesal s rostoucí nadmořskou výškou, na horách se vyskytoval pod 20 %
všech sezón. Mezi oblasti nejvíce postiženými epizodami sucha v lednu až prosinci vyniká
jižní Morava s 40 až 50 %. To je dané relativně nízkými úhrny srážek a vysokou potenciální
evapotranspirací v celé oblasti. Relativně nejpříznivější situace je v západních, severních a
jižních Čechách, s výskytem suchých period 15 až 35 %.
Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot 6-měsíčního
SPEI (duben - září) 1986-2015
Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot 12-měsíčního
SPEI (leden - prosinec) 1986-2015

30-35
35-40

Výhled změn – modelové projekce
Pro odhad budoucího vývoje sucha v období 2021–2050 byly do výpočtu SPEI využity
hodnoty multi-modelového průměru z výstupů 11 simulací regionálních klimatických modelů
Euro-CORDEX.
Pro oba emisní scénáře dávají modely zvýšení četnosti epizod sucha a růst celkové expozice
nepostiženějších oblastí v teplé polovině roku, a to zřetelně jak v Čechách, tak na Moravě.
Zatímco v Čechách expanduje území postižené suchem východním a severozápadním
směrem, na Moravě na sever.
Zvýšení četnosti epizod sucha a růst celkové expozice nepostiženějších oblastí, a to především
na Moravě, částečně i ve východních a středních Čechách, jsou podle modelových simulací
očekávány i pro období leden až prosinec.

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot 6-měsíčního
SPEI (duben - září) 2021-2050
Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot 12-měsíčního
SPEI (leden - prosinec) 2021-2050

RCP 4.5
40-45

RCP 8.5
40-45

40-45

40-45
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8. Silný vítr
8.1

Průměrná roční rychlost větru

Pozorování
Čidla pro měření rychlosti větru jsou v síti stanic ČHMÚ standardně umístěná ve výšce 10 m
nad povrchem, uvedené charakteristiky tedy reprezentují proudění ve výšce 10 m nad
zemským povrchem. Průměrná roční rychlost větru se na většině území ČR pohybuje mezi 2
a 4 m/s. Nejnižší rychlost větru je zaznamenána v údolích řek a v pánevních oblastech
jihozápadních a jižních Čech. Největrnější jsou horské polohy nad 1000 m v Jeseníkách a
Krkonoších a nad 850 m v Krušných horách a Českém středohoří (Tolasz a kol., 2007).
Průměrná roční rychlost větru

2-3m/s

Výhled změn – modelové projekce
Prostorové rozložení očekávaných změn průměrné roční rychlosti větru na území ČR je
zpracováno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5 a pro scénář RCP8.5. Očekávané změny
jsou pro oba scénáře velmi malé (pokles nebo nárůst o maximálně 0,05 m/s). Pro celé území
ČR zahrnuje interval nejistoty i nulovou změnu.

Změna průměrné roční rychlosti větru

8.2

RCP 4.5
-0,01 m/s

RCP 8.5
0,0 m/s

Průměrná sezónní rychlost větru

Pozorování
Nejnižší průměrná rychlost větru je pozorována v letní sezóně, o něco větrnější jsou
přechodové sezóny jaro a podzim. Nejvyšší průměrné rychlosti větru jsou zaznamenány v
zimě, nárůst je patrný zejména v horských polohách.
Průměrná sezónní rychlost větru
Jaro
Léto
Podzim
Zima

2-3 m/s
2-3 m/s
2-3 m/s
2-3 m/s

Výhled změn – modelové projekce
Prostorové rozložení očekávaných změn průměrné sezónní rychlosti větru na území ČR je
zpracováno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5 a pro scénář RCP8.5. Velikost
očekávaných změn rychlosti větru v jednotlivých sezónách je sice větší než pro roční
průměrné hodnoty, absolutní hodnota změn je ale i tak malá a představuje pokles či nárůst
rychlosti o maximálně 0,08 m/s. Pro scénář RCP8.5 jsou očekávané změny vyšší a na jaře a v
zimě se jedná spíše o nárůst rychlosti, v létě a na podzim o pokles. Rozsah nejistoty
modelových změn sezónní rychlosti větru je ještě větší než v případě ročních hodnot,
pohybuje se v rozmezí 0,1 – 0,3 m/s. Interval nejistoty změn tak opět na celém území ČR
zahrnuje i nulovou změnu rychlosti větru.
Změna průměrné sezónní rychlosti větru
Jaro

RCP 4.5
9,4.10-5 m/s

RCP 8.5
0,009 m/s
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Změna průměrné sezónní rychlosti větru
Léto
Podzim
Zima

8.3

RCP 4.5
-0,007 m/s
-0,029 m/s
-0,01 m/s

RCP 8.5
-0,026 m/s
-0,049 m/s
0,06 m/s

Počet dní s maximálním nárazem větru nad 20,8 m/s

Pozorování
Náraz větru je charakteristika, která odpovídá krátkodobému zvýšení rychlosti větru, popř.
odklonu větru od trvalejšího směru. Obecně z hlediska rychlosti větru odpovídá náraz větru
převýšení rychlosti větru o 5 m/s na dobu 1 s nejvýše však po dobu 20 s. Maximální náraz
větru je hodnota maximálního okamžitého nárazu větru v časovém intervalu několika sekund
naměřená za 24 hodin. Vyšší hodnoty nárazu větru se můžou vyskytnout při přechodu front
v chladné polovině roku, v létě při bouřkách, případně při dalších specifických
meteorologických situacích (Tolasz a kol., 2007). Hranice 20,8 m/s odpovídá dolní mezi pro
stanovení vichřice dle Beaufortovy stupnice síly větru. Vyšší četnosti nárazu větru nad 20,8
m/s pozorujeme v horských oblastech či v blízkosti horských vrcholů (např. v západních
Čechách Přimda, nebo na severozápadě Čech Milešovka).
Počet dní s maximálním nárazem větru nad 20,8 m/s

5-10

Výhled změn – modelové projekce
Studií zabývajících se vývojem extrémně silných nárazů větru je pro oblast střední Evropy a
období do poloviny 21. století jen velmi málo. Celkově lze konstatovat, že jejich výsledky
neposkytují jednoznačný trend změn. Jak ukazuje např. Nikulin et al. (2011), jsou pro oblast
střední Evropy výsledky projekcí výskytu extrémně silného větru velmi nespolehlivé, jinými
slovy, nelze prakticky stanovit konkrétní trend. Studie Rauthe et al. (2010) pak na základě
simulací dvou regionálních klimatických modelů s vysokým rozlišením konstatuje spíše
tendenci k určitému malému poklesu četnosti výskytu silných nárazů větru pro oblast
Německa, což můžeme s jistou dávkou opatrnosti extrapolovat i pro oblast Česka.

8.4

Počet bleskových výbojů za období 2002-2015

Na mapě jsou zpracovány bleskové výboje typu CG (cloud-to-ground) za období 2002-2015.
Bleskové výboje jsou měřeny v síti CELDN (Central European Detection Network), která
poskytuje pro území ČR dostatečně přesné informace od roku 2002. Podrobná data o
jednotlivých výbojích jsou doplňkovým zdrojem informací dálkové detekce pro velmi
krátkodobou předpověď počasí a pro detekci konvektivních bouří. Průměrný roční počet
těchto CG výbojů v síti 1x1 km ukazuje značnou místní proměnlivost bez významnějších
prostorových pravidelností. Vyšší hustotu výbojů v oblasti Krušných hor, Podkrušnohoří a v
okolí Plzně neumíme vysvětlit, bodové extrémy jsou způsobeny existencí významného
stožáru výrazně převyšujícího své okolí (např. Praděd v Jesenících). Hustota výbojů nemá
jednoznačnou závislost na geografické poloze (zeměpisné souřadnice, nadmořská výška).
Počet bleskových výbojů za období 2002-2015

2,5-3
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9. Sněhová pokrývka
9.1

Průměrný měsíční a sezónní počet dní se sněžením (listopad až
březen)

Pozorování
Průměrný měsíční počet dní se sněžením je závislý na nadmořské výšce. Nejvyšší počet
těchto dní se vyskytuje v měsíci lednu. Na hřebenech hor v průměru sněží více jak 20 dní v
měsíci, naopak nejnižší počet dní se sněžením se v lednu vyskytuje v oblasti Polabí a jižní
Moravy, kde v průměru sněží méně než 10 dní v měsíci. Podobně jako leden jsou na tom
měsíce prosinec a únor, v průměru na území ČR však mají o jeden den sněžení méně.
Nejmenší počet dní se sněžením (méně než 10 dní) nastává v těchto měsících v Polabí, na
Plzeňsku, jižní Moravě a Olomoucku. V prosinci a únoru nejčastěji sněží na hřebenech
Krkonoš a Jeseníků, a to více jak 20 dní v měsíci. V březnu je průměrný počet dní se
sněžením menší než v předchozích měsících. Méně jak 8 dní v měsíci sněží v průměru v
Polabí, Poohří, na Plzeňku, jižní Moravě a na Olomoucku. Nejčastěji na hřebenech hor, a to
více jak 16 dní.
Nejmenší průměrný počet dní se sněžením se během zimní sezóny (listopad až březen)
vyskytuje v listopadu. V nížinách sněží méně jak 4 dny v měsíci, na horách více jak 10 dní.
Průměrný měsíční počet dní se sněžením
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen

4-5 dnů
10-12 dnů
10-12 dnů
10-12 dnů
8-10 dnů

Výhled změn – modelové projekce
Pro scénář RCP4.5 je očekáván pokles o 8 až 13 dnů v nižších polohách, o 12 až 17 dnů ve
středních a vyšších polohách, na horách pak většinou o 15 až 25 dnů (nejvíc na hřebenech
Jeseníků). Míra nejistoty modelových výstupů je pak většinou mezi 2 a 4 dny, přičemž tyto
hodnoty jsou prostorově poměrně variabilní. Pro scénář RCP8.5 je očekávaný pokles dnů s
novým sněhem o něco málo vyšší a činí 10 až 14 dnů v nižších polohách, 13 až 18 dnů ve
středních a vyšších polohách, na horách pak většinou 16 až 26 dnů (nejvíc opět na hřebenech
Jeseníků). Míra nejistoty je podobná jako pro scénář RCP4.5.
Změna průměrného počtu dní s novým sněhem

RCP 4.5
-16,8 dnů

RCP 8.5
-17,6 dnů
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9.2

Průměrný sezónní (listopad – březen) počet dní s novým
sněhem 5 cm a více

Pozorování
Průměrný sezónní počet dní s výškou nového sněhu alespoň 5 cm je silně závislý na
nadmořské výšce. V nižších polohách České republiky v průměru nastává méně než 5
takovýchto dní, zatímco na horských hřebenech je to více než 30 dní v sezóně.
Průměrný sezónní počet dní s novým sněhem 5 cm a více

<5

Výhled změn – modelové projekce
Průměrný sezónní počet dní s výškou nového sněhu alespoň 5 cm je silně závislý na
nadmořské výšce. V nižších polohách České republiky v průměru nastává méně než 5
takovýchto dní, zatímco na horských hřebenech je to více než 30 dní v sezóně.

9.3

Sezónní a měsíční úhrn výšky nového sněhu (listopad až
březen)

Pozorování
Sezónní úhrn výšky nového sněhu udává sumu nově napadlého sněhu a je vhodnou
charakteristikou např. pro popis náročnosti daného místa na údržbu komunikací. Průměrný
sezónní úhrn výšky nového sněhu je v rámci území České republiky nejnižší v oblasti Polabí,
Poohří a na jižní Moravě. V těchto oblastech nedosahuje ani 40 cm za sezónu. Naopak
nejvyšší je na hřebeni Krkonoš, a to přes 350 cm.
Nejvyšší úhrny nového sněhu se vyskytují v měsíci lednu, v nižších polohách v tomto měsíci
v průměru napadne méně než 15 cm nového sněhu, zatímco na horách je to více jak 70 cm.
V listopadu a v březnu je průměrná výška nového sněhu v nížinách nižší než 5 cm, kdežto na
hřebenech hor dosahuje více jak 40 cm. V prosinci a únoru se vyskytují nejnižší úhrny nového
sněhu v Polabí, Poohří a na jižní Moravě, kde v průměru napadne méně než 10 cm. Nejvyšší
hodnoty se vyskytují na hřebech hor, a to přes 70 cm nového sněhu.
Sezónní úhrn výšky nového sněhu
Měsíční úhrn výšky nového sněhu
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen

40-60 mm

<5 mm
10-20 mm
<15 mm
10-20 mm
5-10 mm

Výhled změn – modelové projekce
Pro oba scénáře jsou výsledky velmi podobné. Na většině území se očekává jen malá změna,
většinou slabý pokles do 4 cm. Až v horských oblastech jsou očekávané úbytky sněhu větší a
pohybují se od 4 do 20 cm, na hřebenech Krkonoš až 24 cm. Míra nejistoty těchto změn je ale
relativně velká, často zahrnuje i možnost nulových změn.
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Změna sezónního úhrnu výšky nového sněhu

RCP 4.5
-2,38 mm

RCP 8.5
-2,31 mm

10. Fázové přechody vody, teplota vody, zamrzání, tání,
vzdušná vlhkost
10.1 Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem
teploty přes 0 °C
Pozorování
Dny, kdy přechází teplota vzduchu přes 0 °C, se v největší míře vyskytují v období od října
do dubna, proto bylo období pro zpracování mapového podkladu rozšířeno o měsíc duben
oproti nabídce. Na většině území ČR se počet těchto dní pohybuje v průměru mezi 70 až 90
dny. Počet dní, kdy přechází teplota vzduchu přes 0 °C, nevykazuje lineární závislost na
nadmořské výšce.
Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem teploty
přes 0 °C

60-70 dnů

Výhled změn – modelové projekce
Pro oba emisní scénáře je očekáván pokles, pro mírnější scénář RCP4.5 je na většině území
ČR očekáván pokles o 5 – 10 dní, pro druhý scénář RCP8.5 se jedná o 7 – 14 dní.
Změna průměrného sezónního (říjen až duben) počtu dní s
přechodem teploty přes 0 °C

11. Kvalita vzduchu, počet
rozptylovými podmínkami

-9,8 dnů

dní

se

špatnými

11.1
Sezónní (listopad až březen) počet dní se zhoršenými
rozptylovými podmínkami
Pozorování
Smogové situace
Údaje odpovídají zpětnému přepočtu podle pravidel vyhlašování smogových situací pro PM10
uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. (novela zákona platná od 1. ledna 2017). Největší počet
dní se smogem se vyskytuje na území Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez
Třinecka, Zóny Moravskoslezsko a Třinecka. Podrobné výsledky jsou uvedeny níže v tabulce
1. Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací NO2 a SO2 je málo
pravděpodobné.
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Rozptylové podmínky
Počet dní se špatnými rozptylovými podmínkami byl hodnocen na základě denních průměrů
ventilačního indexu. Hodnocené období bylo listopad 2010 až březen 2016; vždy pouze
měsíce listopad – březen, kdy je zvýšené riziko výskytu zimních smogových situací.
Ventilační index (VI) je parametr indikující rozptylové podmínky v atmosféře. Rozptylové
podmínky podmiňují promíchávání a ředění emisí zdrojů a ovlivňují úroveň imisních
koncentrací, ale nelze je zaměňovat se samotnou kvalitou ovzduší a jeho znečištěním. Špatné
rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace škodlivin (např. jsou-li v letním
období nízké emise znečišťujících látek). Naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za
nepříznivých rozptylových podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například
nízká teplota vzduchu. Podle klasifikace ČHMÚ jsou rozptylové podmínky při hodnotách VI
< 1100 m2.s-1 označovány jako nepříznivé.
Ventilační index byl převzat z výstupů operativního cyklu modelu předpovědi počasí
ALADIN (vždy předpověď na 0 až 5 hodin s počátkem v 0, 6, 12 a 18 UTC).
Počet dní se špatnými rozptylovými podmínkami za období 2010 2016

34-41 dnů

Průměrná hodnota ventilačního indexu počítaná z hodinových dat
za období 2010 - 2016

7423-7620

Průměrný počet dní se smogovou situací PM10 za rok pro období
2004 - 2017

7 dnů

Výhled změn – modelové projekce
Na SV ČR dochází k mírnému poklesu, zatímco na JZ republiky je očekáván nepatrný nárůst,
a to o 0,1 dne v průměru za rok. Kromě změny počtu dní s nepříznivými rozptylovými
podmínkami jsme vyhodnotili i změny průměrné hodnoty ventilačního indexu a prvků, ze
kterých je počítán. Pro tuto charakteristiku je očekáván na celém území pokles v rozmezí 150
– 750 m2s-1. Nejvyšší pokles je simulován pro SV část ČR, nejnižší naopak v JZ oblastech.
Pro JZ polovinu ČR je očekáván pokles až o 16 m, zatímco pro SV část jde o mírný nárůst o 4
– 8 m. Očekávaná změna představuje pro celé území ČR pokles v rozmezí od 0,2 do 0,6 m.s-1.
Nejvyšší hodnoty poklesu jsou zaznamenány pro JZ části.
Modelem očekávaná změna ventilačního indexu dobře odpovídá změnám rychlosti větru a
výšky mezní vrstvy, tj. ventilační index klesá tam, kde dochází k nevýraznějšímu poklesu
rychlosti větru a zároveň klesá výška mezní vrstvy nejvíce (JZ ČR). U počtu dní s
nepříznivými rozptylovými podmínkami je situace poněkud složitější. Přestože ventilační
index klesá nad celým územím, počet dní s nepříznivými rozptylovými podmínkami klesá
pouze nad částí ČR.
U tohoto parametru totiž sledujeme pouze četnost výskytu hodnot ventilačního indexu pod
1100 m2.s-1, nikoliv pokles průměrného ventilačního indexu jako takového.
Změna počtu dní se špatnými rozptylovými podmínkami za období
2021-2050

-0,05 dnů
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Změna ventilačního indexu počítaná z hodinových dat za období
2021 - 2050

-332

Tab.č.6 Územní teploty v roce 2017 Ústecký kraj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
T
-4,7
1,5
6,3
7,2
14,1
18,0
N
-2,4
-0,9
2,8
7,5
12,4
15,8
O
-2,3
2,4
3,5
-0,3
1,7
2,2
Vysvětlivky
T
teplota vzduchu °C
N
dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990
O
odchylka od normálu
http://portal.chmi.cz

měsíc
7.
18,6
17,2
1,4

8.
18,1
16,6
1,5

9.
12,0
12,9
-0,9

10.
10,2
8,1
2,1

11.
4,1
2,9
1,2

12.
1,4
-0,6
2,0

Z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývá, že v řešeném území
byla nejvyšší odchylka 3,5 °C od dlouhodobého normálu teploty vzduchu 1961-1990 v měsíci
březnu.
Tab.č.7 Územní srážky v roce 2017 Ústecký kraj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S
46
21
47
48
33
84
N
42
36
38
44
61
68
%
110
58
124
109
54
124
Vysvětlivky
S
úhrn srážek mm
N
dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 mm
%
úhrn srážek v % normálu 1961 – 1990

měsíc
7.
80
68
118

8.
92
70
131

9.
42
50
84

10.
83
39
213

11.
46
47
98

12.
45
49
92

Z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývá, že v řešeném území
byl nejvyšší procentuální úhrn srážek v % normálu 1961-1990 213 % v měsíci říjnu.
Sesuvy
Podle získaných údajů z archivu České geologické služby zájmová trasa prochází v km
27,400 západně od potenciálního sesuvného území, klíč 5976 (aktualizace záznamu proběhla
v roce 1986) a v km 29,600 východně od potenciálního sesuvného území, klíč 5982
(aktualizace proběhla v roce 1987).
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Obr.č.1 Svahové nestability v zájmovém území.

Záplavová území
Trať je vedena v blízkosti vodních toků, na kterých jsou dle zákona 254/2001 Sb. v platném
znění stanovena záplavová území. Jedná se o následující vodní toky.
1. V úseku stavby km 21,913 – 21,05 zasahuje na drážní pozemky stanovené záplavové území
vodního toku Sviní potok.
Pro úsek toku ř. km 0,00 – 10,0 stanoveno Magistrátem města Teplice, ODŽP 30855/231/R11/04/St, 2004.
Stavební objekty situované v záplavovém území Sviního potoka:
- SO 10-11-01 – žst Oldřichov u Duchcova, železniční spodek – v záplavovém území leží cca
30 m úsek nového drážního příkopu
- PS 09-02-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK
- PS 10-01-01ŽST Oldřichov u Duchcova, SZZ
2. Stanovené záplavové území vodného toku Bouřlivec kříží stavbu v km staničení cca 23,91 24,150. Záplavové území bylo v úseku ř. km 0,00 – 17,325 stanoveno Krajským úřadem
Ústeckého kraje 158782/ZPZ/08/Bouřlivec/Ko, 2008.
V tomto místě křížení jsou situovány stavební objekty:
- SO 10-10-01 - žst Oldřichov u Duchcova, železniční svršek
- SO 10-11-01 - žst Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
- SO 10-20-04 – železniční most v ev. km 23,963
- SO 11-62-01 - Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz

26

Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ z hlediska globálních
změn klimatu

3. Záplavové území vodního toku Loučenský potok přichází do kontaktu se stavbou v úseku
km staničení cca 26,2 – 26,3. Pro tento úsek bylo záplavové území stanoveno Krajským
úřadem Ústeckého kraje 17904/2006/ZPZ/Loučenský p/07/Ko, 2006.
Aktivní zóna záplavového území je omezena na prostor koryta toku.
V tomto místě křížení jsou situovány stavební objekty:
- SO 11-20-02 železniční most v ev. km 26,190
- SO 11-62-01 - Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
- plochy ZS v km staničení 26,2 - 26,3 –zasahuje do záplavového území stanoveného pro
průtok Q100.
4. Záplavové území Bíliny kříží stavbu od km stavby 32,54 až do konce stavby. Pro Bílinu
(ř.km 0,00 – 40,250) bylo stanoveno záplavové území Krajským úřadem Ústeckého kraje,
128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko, 29.7.2010.
Aktivní zóna záplavového území je v místě křížení omezena na koryto přítoku Bíliny. Rozliv
povodně na Bílině při průtoku Q100 podchází železniční trať korytem Radčického potoka I.
Stavební objekty situované v záplavovém území Bíliny:
- SO 11-20-12 - Železniční most v ev. km 32,588
- SO 11-62-01 - Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel. vedení 6kV 50Hz
- plocha ZS v km 33,440 – navrženo pro umístění recyklační linky a deponii recyklátu –
umístěno ve stanoveném záplavovém území pro průtok Q100.
Plocha v ZS (km 33,400) je umístěna v areálu firmy BASALT s.r.o., která v tomto místě
deponuje a recykluje kamenivo pro štěrkové lože.
V případě povodňové situace na Bílině zhotovitel stavby v době provozu recyklační základny
odstraní deponie materiálu znečištěného ropnými látkami tzv. podsítné, odčerpá bezodtokou
jímku s ropným znečištěním, odstraní recyklační linku a zajistí ochranu deponií
recyklovaného kameniva např. ohraničení deponií betonovými bloky, pytli s pískem apod.
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Obr.č. 2 Záplavová území v širším zájmovém území.
http://www.heisvuv.cz/

Omezení v záplavových územích (dle vodního zákona č.254/2001 Sb., § 67)
(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s
výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí
28
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opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo
jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické
infrastruktury, zřizování
konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č.
97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů, za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude
minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy,
pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
(2) V aktivní zóně je dále zakázáno
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a
úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

provádět terénní

(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné
povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo
zrušit. Takto se postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Riziková území při přívalových srážkách
Stavba neprochází územím rizikovým územím při přívalových srážkách.
Protipovodňová opatření stavby:
Jedním z opatření ochrany před povodněmi je vypracování povodňového plánu stavby.
Povodňový plán musí obsahovat konkrétní postupy a pokyny pro činnost na staveništi
v období před povodní a při povodni. Obdobím před povodní je vyhlášení I. stupně
povodňové aktivity povodňovými orgány nebo vydání výstrahy hlásné a předpovědní
povodňové služby.
Tento plán bude před zahájením stavby předložen k potvrzení souladu s povodňovými plány
obcí dotčených stavbou.
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Obr.č. 3 Mapa rizika vysychání drobných vodních toků v ČR, v zájmovém území.

http://www.heisvuv.cz
Podle údajů o riziku vysychání drobných vodních toků se zájmové území nachází na ploše
především středního rizika.
Riziko vysychání: R_1 střední riziko
Identifikátor hydrologického povodí: 111010320
Popis kombinace faktorů podmiňující stupeň rizika vysychání drobných vodních toků: Střední
riziko v povodí s nižším podílem nepříznivých povrchů, hl. orné půdy (méně než 57 %) a
nevýraznými dalšími negat. vlivy je dáno vysokou frekvencí let s deficitem srážek (45 % let a
častěji).
Záměr podporovaný Technologickou agenturou ČR (č. TA02020395) je zaměřen na
problematiku vysychání vodních toků. Reaguje tak na v současné době velmi aktuální
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problém nedostatku vody a sucha, který se vzhledem k probíhající klimatické změně
nevyhýbá ani střední Evropě tedy území, na kterém nebyl v minulosti běžný.
http://www.sucho.eu/
Cílem navrhovaného záměru je vytvoření nástrojů pro hodnocení rizika vysychání toků, které
budou zahrnovat zejména Metodu hodnocení vysychavosti a Mapu zranitelnosti toků
vysycháním. Retrospektivní metoda bioindikace epizod vyschnutí bude vytvořena na základě
analýz taxonomického a funkčního složení makrozoobentosu. Tato metoda bude jednak
zahrnovat metriky kvantifikující četnost a rozsah vysychání na určité škále (permanentní – tj.
stálé až intermitentní – tj. pravidelně vysychavé toky).
Nejistoty plynoucí z budoucího vývoje klimatu představují z dlouhodobého pohledu
významný rizikový faktor, který může nepříznivě ovlivňovat rozvoj sídel a narušovat funkce
místní infrastruktury. Jedním z rizik spojených se změnou klimatu může být zvýšená četnost a
extremita přívalových srážek. Ty mohou v řadě oblastí České republiky zvýšit ohrožení již
dnes erozně náchylných pozemků a v řadě oblastí se mohou v důsledku toho objevit nová
rizika, která zde nebyla běžná. Vzhledem k výrazně častějšímu výskytu extrémních situací v
posledních dvou desetiletích je tato hrozba reálná a je vhodné se na novou situaci s
předstihem připravit.
Přívalové srážky doprovázené erozí půdy a transportem splavenin představují rizikový faktor
ohrožující obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové vody či významné
rekreační lokality. Množství přívalových srážek se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou
rizika spojená s těmito extrémními jevy ohrožovat významné části území ČR. Hlavním cílem
záměru č. TA02020395 bylo navrhnout koncepční postupy pro hodnocení a klasifikaci
rizikových lokalit ohrožených erozí půdy a transportem splavenin s nepříznivými dopady na
obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové nebo jiné významné prvky a
objekty v území. Významným cílem záměru č. TA02020395 byla také aplikace navržených
koncepčních postupů v analýze kritických lokalit na území celé České republiky a prezentace
výsledků formou interaktivního programového prostředí s možností jednoduchá simulace
vhodných kompenzačních opatření pro současné podmínky a podmínky očekávané změny
klimatu
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Obr.č.4 Riziko erozního smyvu – lokalita Jeníkov.

Obr.č.5 Riziko erozního smyvu – lokalita Duchcov.
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Obr.č.6 Riziko erozního smyvu – lokalita Ledvice.

Obr.č.7 Riziko erozního smyvu – lokalita Chotějovice.

33

Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ z hlediska globálních
změn klimatu

Z doložených map vyplývá, že posuzovaný záměr je ohrožen erozním smyvem v km 28,4 a
v km 31,0 – 33,0. Hrozba erozního smyvu je v prvním případě nízká a v druhé lokalitě velmi
nízká.

11.2 Vodní toky
Stavba přichází do kontaktu s vodními toky při rekonstrukci stávajících mostů.
Tab.č. 8 Křížené vodní toky.
vodoteč
- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce
Sviní (Košťanský) potok SO 10-10-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek, SO 10-11-01 ŽST
10284025
Oldřichov u Duchcova, železniční spodek
1-14-01-076
- vyústění zpevněného příkopu odvodnění trati v km staničení 21,886
Hudcov
Povodí Ohře s.p.
Bouřlivec
SO 10-20-04 Železniční most v ev. km 23,963
Vzhledem k technickému stavu nosné konstrukce byla navržena sanace mostu,
10100355
která zahrnuje: sanaci kamenného zdiva klenby a opěr, nahrazení stávající desky se
1-14-01-060
zabetonovanými nosníky, betonovou klenbou a zbourání nosné konstrukce rozšíření
Oldřichov u Duchcova
Povodí Ohře s.p.
pravé části pod rušenou kolejí, s ponecháním opěr a křídel. Levá část mostu pod
vlečkou nebude upravována.
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vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

PBP Bouřlivce od
Jeníkova
10234825
1-14-01-060
Jeníkov u Duchcova
Povodí Ohře s.p.

PBP VT ID 11000313
10237199
1-14-01-060
Jeníkov u Duchcova

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení

- vyústění zpevněného příkopu do vodoteče v km staničení 24,022
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 24,804
Je navrženo nahradit stávající propustek novým trubním propustkem, podle
hydrotechnického výpočtu o vnitřním průměru trub DN 1200mm. Vzhledem k malé
výšce
nadnásypu byl zvolen obdélníkový profil 900 x 2000 mm – betonové rámové
prefabrikáty.
Vodoteč bude dočasně převedena do HDPE trouby DN 600 mm v odsunuté poloze,
která bude po dobudování propustku zrušena vyplnění popílkobetonem- vyústění
zpevněného příkopu do propustku v km staničení 24,855

- SO 11-21-02 Propustek v ev. km 25,430
Stávající propustek bude zbourán po dobudování propustku z trub betonových
patkových DN 1200 mm, se šikmým čelem, v nové poloze cca 5,0 m od stávajícího.
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vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce
Povodí Ohře s.p.

- realizovaný stavební objekt, staničení křížení s tratí, způsob křížení

Loučenský potok +
přeložka
Kláštěrského potoka
10100562
1-14-01-066
Lahošť
Povodí Ohře s.p.

SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
Vzhledem k výšce přesypávky tl. cca 5,0 nebude rubová izolace obnovována,
prosakování vody ze zemní pláně bude zabráněno nepropustnou vrstvou z
minerálního betonu, která bude součástí SO železničního spodku. Sanace betonu
klenby ani spodní stavby nebude navrhována. Stávající zábradlí na koruně násypu
bude zbouráno. Na římsy klenby a křídel bude navrženo nové zábradlí. Podél říms
bude svah zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu v šířce 2,0m.
Stabilizace vykloněných křídel mostu bude řešena dvojpramencovými zemními
kotvami délky 6,0 m – vždy 2 ks / 1 křídlo. Sanace betonu klenby ani spodní stavby
nebude navrhována.

Ledvický potok
10221032
1-14-01-068
Ledvice
Povodí Ohře s.p.
Radčický potok I
10104971
1-14-01-052
Chudeřice u Bíliny
Povodí Ohře s.p.

- do koryta vodního toku není stavbou zasahováno

vodní tok je překračován mostním objektem, který není zahrnutý do rekonstrukce v
rámci stavby
- koryto je překračováno SO 11-02 02 Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy
stávajících kabelů SŽDC s.o. a 11-62-01 Oldřichov u Duchcova – Bílina, kabel.
vedení 6kV 50Hz - zavěšení na římse stávajícího mostního objektu a SO
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11.3

Mitigační opatření

Snižování emisí skleníkových plynů a posilování jejich propadů (mitigace) je nedílnou
součástí řešení problematiky změny klimatu a jejích negativních dopadů. Emise a propady
hlavních skleníkových plynů jsou pravidelně kontrolovány Rámcovou úmluvou OSN o změně
klimatu formou inventarizace. Inventarizace je prováděna v souladu s metodikou IPCC. V ČR
nese zodpovědnost za správné fungování Národního Inventarizačního Systému (NIS)
Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo Český hydrometeorologický ústav jako
organizaci zodpovědnou za koordinaci přípravy inventarizace a požadovaných datových i
textových výstupů. Z hlediska jednotlivých plynů je nejvýznamnějším skleníkovým plynem
CO2 s podílem 83,4 % na celkových emisích, následovaný CH4 9,8 %, N2O 4,7 % a F-plyny
2,2 % (stav v roce 2013 (PDF, 52 kB)). Nejvýznamnější kategorií inventarizace je sektor
energetiky, odkud pochází 84 % celkových emisí skleníkových plynů, převážně CO2.
Byla zpracována nová Politika ochrany klimatu v České republice, která byla v červnu 2016
předložena vládě České republiky pro informaci.
Pro tuto politiku byla zpracována SEA a vydáno stanovisko 17.1.2017.
Hlavním cílem Politiky ochrany klimatu je stanovit vhodný mix nákladově efektivních
opatření a nástrojů v klíčových sektorech, které povedou k dosažení cílů ČR v oblasti
snižování emisí skleníkových plynů následovně:
˗ snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2 ekv. v porovnání s rokem 2005
˗ snížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2 ekv. v porovnání s rokem 2005
˗ směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2 ekv. vypouštěných emisí v roce 2040
˗ směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2 ekv. vypouštěných emisí v roce 2050
Z hlediska železniční dopravy je rozhodující opatření v oblasti nákladní dopravy:
4E) Přesun části přepravních výkonů nákladní dopravy ze silnic na železnici (rovněž opatření
AB23 NPSE) – přispět k naplnění cíle EU do roku 2030 zajistit přesun minimálně 30% podílu
dálkové nákladní přepravy na železniční a lodní dopravu adekvátně podmínkám České
republiky.
Součástí návrhu Politiky ochrany klimatu v České republice je aktuální strategie ochrany
klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, a návrh opatření, která povedou k
efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů.
http://www.mzp.cz/cz/mitigace_zmeny_klimatu
Evropská politika je dále zaměřena na zajištění plynulosti provozu pomocí aplikací telematiky
ve všech druzích dopravy, na využívání energeticky efektivnějších druhů dopravy: v osobní
dopravě větší využívání veřejné dopravy, zejména v elektrické trakci, náhrada letecké
dopravy na kratší vzdálenosti rychlou železnicí, v
nákladní dopravě přesun 30 % současné silniční nákladní dopravy s přepravní vzdáleností nad
300 km na železniční nebo vodní dopravu do roku 2030.
Operační program doprava 2014-2020 obsahuje opatření s dopadem na úsporu emisí
skleníkových plynů, a to ve všech prioritních osách zaměřených na rozvoj infrastruktury pro
železniční (dobudování hlavní sítě TEN-T) dopravu.
Dokument „Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020“ stanoví rámec pro provádění
strategie Evropa 2020 a reforem na úrovni členských států. Cíle v oblasti dopravy jsou
zahrnuty v IHS 5 „Zlepšit účinnost zdrojů a snížit emise skleníkových plynů“. K plnění IHS 5
budou přispívat zejména specifické cíle 1.1 a 1.6.
1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím
modernizace dopravního parku
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Posuzovaný záměr je součástí hlavní sítě TEN-T a naplňuje cíle 1.1 a 1.6 OPD 2014-2020.
Uhlíková stopa
Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů a je měřítkem dopadu lidské
činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny.
Posuzovaná trať je plně elektrifikovaná, při jejím provozu tak nebude docházet ke
vzniku a ani emisím znečišťujících látek. Provozem vlaků však bude docházet ke
spotřebě elektrické energie, při jejíž výrobě jsou do ovzduší uvolňovány mimo jiné i
skleníkové plyny, vedle vodní páry pak především oxid uhličitý (CO2). Jedná se tak o nepřímé
emise CO2 související s provozem záměru.
Pro výpočet nepřímých emisí CO2 je určující spotřeba elektrické energie v daném
traťovém úseku. Na základě očekávané spotřeby elektrické energie byl produkovaný roční
objem CO2 pro stav po realizaci záměru vypočten následovně:
Tab.č. 9 Uhlíková stopa.
CO2 (kg)

BP=SP

Osobní vlaky

Nákladní vlaky

2020

989 331

274 638

2021

994 920

282 603

2022

1 000 585

290 516

2023

1 006 325

298 360

2024

1 012 130

306 415

2025

1 017 986

314 382

2026

1 022 249

322 242

2027

1 026 481

329 653

2028

1 030 648

336 576

2029

1 034 706

342 971

2030

1 038 618

348 802

2031

1 042 283

354 382

2032

1 045 659

359 344

2033

1 048 712

364 375

2034

1 051 412

369 111

2035

1 053 736

373 541

2036

1 054 843

377 650

2037

1 055 570

381 049

2038

1 055 943

383 716

2039

1 056 004

385 634

2040

1 055 800

387 177

2041

1 055 384

388 532

2042

1 054 804

389 698

2043

1 054 106

390 672

2044

1 053 325

391 453

2045

1 052 966

392 040

2046

1 052 585

392 433

2047

1 052 203

392 629

38

Vyhodnocení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ z hlediska globálních
změn klimatu

Lze očekávat postupný technologický vývoj, který se dlouhodobě zaměřuje na úsporu
spotřebovávaných energií.

11.4

Identifikace pravděpodobnosti výskytu rizika

Při hodnocení rizik byla zvážena pravděpodobnost výskytu a závažnost negativního dopadu
veškerých rizik ovlivňujících úspěch projektu.
V následující tabulce je hodnocena pravděpodobnost, že se stanovené nebezpečí související se
změnou klimatu ve stanoveném časovém rámci (za dobu životnosti projektu) vyskytne.
Tab.č. 10 Stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou záměr ovlivnit
1
2
3
4
5
Zřídkavé
Nepravděpodobné Možné
Pravděpodobné Téměř jisté
Význam:
Výskyt události
Vzhledem
K události došlo Výskyt události
Výskyt události
je velmi
k současné praxi a
v podobné zemi
je
je velmi
nepravděpodobný postupům je výskyt / za podobných
pravděpodobný
pravděpodobný,
této události
podmínek
zřejmě i
nepravděpodobný
opakovaně
NEBO
Význam:
5%
20%
50%
80%
95%
pravděpodobnost pravděpodobnost
pravděpodobnost pravděpodobnost pravděpodobnost
výskytu
výskytu
výskytu
výskytu
výskytu
Tab.č. 11 Identifikace výskytu rizika - pravděpodobnost nebezpečí
Riziko
Posuzovaný
Popis
záměr –
hodnocení
pravděpodobnosti
nebezpečí
Rostoucí průměrná
3
Průběžný nárůst průměrných teplot
teplota vzduchu
Extrémní nárůsty
3
Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami,
teplot a vlny veder
včetně vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a
nejnižšími teplotami)
Změny v průměrném
2
Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť,
množství dešťových
sníh, kroupy apod.)
srážek
Změny v extrémním
2
Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými
množství dešťových
nebo jinými srážkami
srážek
Povodně
2
Povodně na řekách
Půdní eroze
1
Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením
povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků,
ledovců, vln, větru a podzemních vod
Nestabilita půdy /
1
Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením
sesuvy půdy / laviny
gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy
vodou
Průměrná rychlost
2
Postupné změny v průměrné rychlosti větru
větru
Sucho
2
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových
srážek vedoucí k nedostatku vody
Mrazy
2
Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami
Škody vlivem
2
Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů
mrznutí a tání
vlivem napětí, jako např. u betonu
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Rostoucí průměrná teplota vzduchu
Zájmové území se nachází v ploše průměrných ročních teplot vzduchu za období 1986-2015
8-9°C. Prostorové rozložení očekávaných změn průměrné roční teploty vzduchu na území ČR
je určeno za předpokladu scénáře emisí RCP4.5. Podle scénáře RCP4.5 je výhledová změna
průměrné roční teploty vzduchu 1,079°C. Pro scénář RCP8.5 tato změna dosahuje hodnoty
1,288 °C. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako možná.
Extrémní nárůsty teplot a vlny veder
Podle dlouhodobých normálů teploty vzduchu 1986-2015 se zájmové území nachází na ploše
s průměrným počtem dní s maximální teplotou na 34°C v délce trvání 1,5-2 dny. Výhled
změny průměrného počtu dní s maximální teplotou nad 34°C je dle scénáře RCP4.5 1,5 dnů a
dle scénáře RCP8.5 1,3 dnů.
Dále byly hodnoceny horké vlny, které se v zájmovém území za období 1986-2015 vyskytují
v počtu <40 dní. Podle modelové projekce pro roky 2021-2050 podle scénáře RCP4.5 se zvýší
počet dní s horkou vlnou o 3,9 dnů a dle scénáře RCP8.5 o 2,7 dnů.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako možná.
Změny v průměrném množství dešťových srážek
Zájmové území se nachází v ploše průměrných ročních srážek za období 1986-2015 550-600
mm. Výhledová změna v průměrném ročním úhrnu srážek je dle scénáře RCP4.5 1,04 mm a
dle scénáře RCP8.5 1,08 mm.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
Změny v extrémním množství dešťových srážek
Srážkové dny s úhrnem alespoň 30 mm se vyskytují na našem území převážně v teplé
polovině roku, jejich výskyt v zimním období je možný, ale spíše ojedinělý. V zájmové území
je průměrný roční počet dní se srážkami alespoň 30 mm za období 1986-2015 1-1,5 dnů.
Podle scénáře RCP4.5 je změna průměrného počtu dní 0,08 dní a u scénáře RCP8.5 0,26 dní
pro výhled 2021-2050.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
Povodně
Posuzovaný záměr kříží 7 vodních toků, u 4 z nich byla vyhlášena záplavová území.
Posuzovaný záměr respektuje tato záplavová území a v rámci projektové přípravy budou
navrženy mostní objekty dle hydrotechnického posouzení a na kontrolní návrhový průtok
v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních konstrukcí. Tato norma uvažuje s Q100 k níž
je u všech mostů přičítána rezerva 0,5-1,0 m. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena
pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
Půdní eroze
Trať prochází územím s velmi nízkou a nízkou hrozbou erozního smyvu. Vzhledem k celkové
délce trati lze tuto pravděpodobnost nebezpečí vyhodnotit jako zřídkavou.
Nestabilita půdy / sesuvy půdy / laviny
Podle získaných údajů z archivu České geologické služby zájmová trasa prochází v km
27,400 západně od potenciálního sesuvného území, klíč 5976 (aktualizace záznamu proběhla
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v roce 1986) a v km 29,600 východně od potenciálního sesuvného území, klíč 5982
(aktualizace proběhla v roce 1987).
Vzhledem k tomu, že posuzovaná trať nekříží žádný svahový sesuv, byla pravděpodobnost
nebezpečí vyhodnocena jako zřídkavá.
Průměrná rychlost větru
Podle počtu dní s maximálním nárazem větru nad 20,8 m/s se nachází zájmové území
v lokalitě 5-10 dní pro roky 1986-2015. Průměrná roční rychlost větru v zájmovém území
dosahuje hodnot 2-3 m/s za období 1986-2015. Výhledová změna průměrné roční rychlosti
větru je dle scénáře RCP4.5 -0,01 m/s a dle scénáře RCP8.5 0,0 m/s.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
Sucho
Podle údajů o riziku vysychání drobných vodních toků se zájmové území nachází na ploše
především středního rizika. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí
jako nepravděpodobná.
Mrazy
Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20°C je v zájmovém území pro období
1986-2015 0-0,5 dnů. Změna průměrného ročního počtu dní s minimální teplotou pod -20°C
je dle scénáře RCP4.5 -0,15 dnů a dle scénáře RCP8.5 -0,45 dnů.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
Škody vlivem mrznutí a tání
Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem teploty přes 0 °C je v zájmovém
území pro období 1986-2015 60-70 dnů. Změna průměrného sezónního počtu dní dle scénáře
RCP4.5 je -9,8 dnů. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako
nepravděpodobná.
V následujících tabulkách je hodnoceno, co by se stalo, kdyby daná potenciální negativní
událost nastala, tedy jaké by byly důsledky. Případné důsledky jsou hodnoceny s použitím
stupnice závažnosti negativního vlivu každého rizika.
Tab.č. 12 Stupnice pro hodnocení závažnosti dopadů
1
2
Nevýznamná
Nízká
Význam:
Minimální
Událost, která
dopad, který lze ovlivňuje běžné
zmírnit běžnými fungování záměru a
činnostmi
má za následek
lokální důsledky
dočasné povahy

3
Střední
Závažná
událost, jejíž
zvládnutí
vyžaduje další
opatření
a
vede k středně
vážným
důsledkům

4
Významná
Krizová událost,
která vyžaduje
výjimečná
opatření a má
významné
rozsáhlé
nebo
dlouhodobé
důsledky

5
Katastrofální
Katastrofa,
která
může
potenciálně
zapříčinit tak
významnou
škodu
a
rozsáhlé
dlouhodobé
důsledky, že
by
vyřadila
dané zařízení
nebo
síť
z provozu
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1
Nevýznamná

2
Nízká

3
Střední

4
Významná

5
Katastrofální
nebo
způsobila
jejich kolaps

Tab.č.13 Identifikace výskytu rizika - stupnice hodnocení závažnosti dopadů
Riziko
Posuzovaný
Popis
záměr – stupnice
hodnocení
závažnosti
dopadů
Rostoucí průměrná
1
Průběžný nárůst průměrných teplot
teplota vzduchu
Extrémní nárůsty
1
Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami,
teplot a vlny veder
včetně vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a
nejnižšími teplotami)
Změny v průměrném
1
Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť,
množství dešťových
sníh, kroupy apod.)
srážek
Změny v extrémním
1
Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými
množství dešťových
nebo jinými srážkami
srážek
Povodně
2
Povodně na řekách
Půdní eroze
1
Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením
povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků,
ledovců, vln, větru a podzemních vod
Nestabilita půdy /
1
Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením
sesuvy půdy / laviny
gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy
vodou
Průměrná rychlost
1
Postupné změny v průměrné rychlosti větru
větru
Sucho
1
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových
srážek vedoucí k nedostatku vody
Mrazy
1
Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami
Škody vlivem
1
Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů
mrznutí a tání
vlivem napětí, jako např. u betonu

Rizika lze zanést do matice hodnocení rizik, s jejíž pomocí se vyhodnotí ta nejvýznamnější a
ta, u nichž je zapotřebí další akce ve formě adaptačních opatření.
V posuzovacím procesu se vychází z použití jednoduché rozhodovací matice, jejímž vstupem
je posouzení jednotlivých definovaných rizik z hlediska pravděpodobnosti jejich možné
realizace a následně z pohledu závažnosti následků posuzovaného rizika.
Pro každé jednotlivé riziko v rámci příslušných oblastí rizik je nutné stanovit jeho
pravděpodobnost (hodnotu) a závažnost ve stanoveném rozmezí (viz následující tabulky):
Tab.č.14 Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika
hodnota

pravděpodobnost výskytu rizika (P)
slovní popis

procentuální vyjádření

1

zřídkavé

0 - 5%

2

nepravděpodobné

5 - 20%

3

možné

20 - 50%

4

pravděpodobné

50 - 80%
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hodnota

pravděpodobnost výskytu rizika (P)

5

slovní popis

procentuální vyjádření

téměř jisté

80 - 100%

Tab.č.15 Stupnice závažnosti důsledků rizika
hodnota

závažnost důsledků rizika (Z)
slovní popis

procentuální vyjádření

1

nevýznamná

0 - 5%

2

nízká

5 - 20%

3

střední

20 - 50%

4

významná

50 - 80%

5

katastrofální

80 - 100%

V dalším kroku je pro každé riziko stanovena tzv. "míra rizika" (R) dle vztahu R = P * Z. Z
takto získaných hodnot lze pomocí následující tabulky vytipovat nejzávažnější rizika, jejich
míru a přijatelnost (viz následující tabulku).
Tab.č.16 Míra rizik a jejich přijatelnost
stupeň (R)

míra rizika a jeho přijatelnost
kategorie

přijatelnost rizika

1-2

I.

zanedbatelné riziko

3-5

II.

mírné riziko

6-8

III.

akceptovatelné riziko

9 - 14

IV.

závažné riziko

15 - 25

V.

nepřijatelné riziko

Po vyhodnocení míry rizik je třeba stanovit potřebná opatření pro prevenci rizik dle
následujícího klíče:
•

kategorie I.

přijatelné (nevýznamné) riziko, není nutné žádné zvláštní opatření; jedná se o riziko, na které
je nutno pouze upozornit
•

kategorie II.

mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření
•

kategorie III.

středně významné riziko, u nějž je nutno zvážit případné řešení nebo zavést vhodné opatření
•

kategorie IV.

závažné riziko, u nějž je vyžadováno provedení odpovídajících opatření snižujících míru
rizika na přijatelnou úroveň
•

kategorie V.
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kritické riziko, u nějž je nutné odložení projektu do doby realizace nezbytných opatření a
nového vyhodnocení rizik; projekt je nevyhovující, dokud se míry rizika nesníží.
Vyhodnocení závažnosti rizik
Výsledek hodnocení je shrnut v následující tabulce.
Tab.č.17 Míra rizika a jejich přijatelnost
název rizika

popis rizika

Rostoucí průměrná teplota vzduchu

Průběžný nárůst průměrných teplot

Extrémní nárůsty teplot a vlny veder

Změny ve frekvenci a intenzitě období
s vysokými teplotami, včetně vln veder (období
s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími
teplotami)

R

kategorie

3

II.

3

II.

2

I.

Změny v průměrném množství
dešťových srážek

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém
množství srážek (déšť, sníh, kroupy apod.)

Sucho

Prodloužená období s abnormálně nízkým
výskytem dešťových srážek vedoucí
k nedostatku vody

2

I.

Povodně

Povodně na řekách

4

II.

Půdní eroze

Proces odnášení a přemisťování zeminy a
horniny působením povětrnostních vlivů,
úbytku masy a působením vodních toků,
ledovců, vln, větru a podzemních vod

1

Nestabilita půdy / sesuvy půdy /
laviny

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze
svahu působením gravitace, často za
současného působení vody při nasycení masy
vodou

1

Průměrná rychlost větru

Postupné změny v průměrné rychlosti větru

2

Mrazy

Prodloužená období s extrémně nízkými
teplotami

2

Škody vlivem mrznutí a tání

Opakované mrznutí a tání může poškozovat
strukturu materiálů vlivem napětí, jako např. u
betonu

2

I.

I.

I.
I.

I.

Z provedené analýzy vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii I. a II..
Kategorie II. představuje mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření.
V kategorii II. byla vyhodnocena rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu, extrémní nárůsty
teplot a vlny veder a povodně.
Opatření snižující míru rizik
Pro území Ústeckého kraje byl zpracován krizový plán, který řeší problematiku povodní
velkého rozsahu a sněhových kalamit, vichřicí a nárazových větrů.
V krizovém plánu jsou navržena preventivní opatření: přijmout předběžná opatření proti
zavátí, zatarasení důležitých tratí v ohrožené oblasti, prověřit připravenost všech havarijních
služeb, aktualizovat přehledy veškerých dostupných sil a prostředků. Součástí krizového
plánu je seznam plánovaných činností pro řešení krizové situace jako např. trvalé monitorovat
hydrometeorologickou situaci a prognózu vývoje apod.
Na trati probíhá pravidelná údržba, která řeší problémy týkající se např:
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•
•

V případě rizika vzniku závějí má SŽDC k dispozici kolejové prostředky k jejich
odstranění.
v případě vzniku námrazy na trakčním vedení je třeba ji oklepat mechanicky za
pomoci montážních vozidel elektroúseku, které má k dispozici SŽDC v prostorách
Opraven trakčního vedení (OTV).

12.

Závěr

Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika. Posuzovaný záměr kříží
7 vodních toků, u 4 z nich byla vyhlášena záplavová území. Součástí posuzované záměru je
zpracovaný povodňový plán. Mostní objekty, které kříží vodoteče v zájmovém území, jsou
navrženy dle hydrotechnického posouzení a na kontrolní návrhový průtok v souladu s ČSN 73
6201 Projektování mostních konstrukcí. Tato norma uvažuje s Q100 k níž je u všech mostů
přičítána rezerva 0,5-1,0 m.
V zájmovém území se nenacházejí sesuvy půdy ani nehrozí erozní smyvy dle údajů České
geologické služby.
Na základě provedeného dendrologického průzkumu bude navrženo kácení mimolesní zeleně
v ochranném pásmu trakce pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin – stromů od trakčního
vedení ve vzdálenosti cca 8,0 m od osy koleje a současně je navrhováno ořezání stromů do
výšky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajištění bezpečné vzdálenosti porostů od trakčního
vedení. Z tohoto důvodu se nepředpokládá ovlivnění trakčního vedení během silných větrů.
Z tohoto důvodu se nepředpokládá ovlivnění trakčního vedení během silných větrů.
Na základě provedené analýzy pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou
posuzovaný záměr ovlivnit, je možné konstatovat, že je možné riziko související s záměrem
pro rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu a extrémní nárůsty teplot.
Pro další rizika změny v průměrném množství dešťových srážek, změny v extrémním
množství dešťových srážek, povodně, průměrná rychlost větru, mrazy, škody vlivem mrznutí
a tání byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí nepravděpodobná.
Pro rizika půdní eroze, nestabilita půdy/sesuvy půdy/laviny, byla vyhodnocena
pravděpodobnost nebezpečí zřídkavá.
Z provedené analýzy vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii I. a II..
Kategorie II. představuje mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření.
V kategorii II. byla vyhodnocena rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu, extrémní nárůsty
teplot a vlny veder a povodně.
Pro území Ústeckého kraje je zpracován Krizový plán Ústeckého kraje.
Krizový plán Ústeckého kraje je dokument, který obsahuje souhrn krizových opatření
a postupů k řešení krizových situací na území Ústeckého kraje. Krizový plán Ústeckého kraje
byl zpracován v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb.,o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními
předpisy vztahujícími se k oblasti krizového plánování.
Posuzovaný záměr je možné považovat za záměr adaptovaný na změnu klimatu.
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