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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:
Ing. Petr Pokorný
SŽDC, s. o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
972 522 504

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Základní údaje

B.I.
B.I.1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)
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
Začátek stavby:
pro železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice ve
stávajícím km 113,582 - po realizaci stavby Uzel Plzeň 3. stavba –
přesmyk domažlické trati dojde k přestaničení na km 107,529 659
začátek úprav trati ve směru Nýřany - Stod ve stávajícím km 126,982
787 = nový km 120,934 865
Konec stavby:
pro železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice ve
stávajícím km 113,946 427 – po realizaci stavby v novém km 128,890
357
konec úprav trati ve směru na Nýřany končí ve stávajícím km 114,751
141 = nový km 108,600
Délka stavby:
19,073 km

SUDOP Praha a.s.
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Staničení trati je v souladu se Zadávací dokumentací – ZTP, příloha č. 3 c) smlouvy o dílo (č.
E618-S-50/2017/Šl) a je navrženo s plynulým navázáním na staničení předchozího úseku tj.
na stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“. Dále návrh staničení odpovídá
„Souhrnnému vyjádření Oblastního ředitelství SŽDC Plzeň k návrhu staničení trati Plzeň –
Česká Kubice – st. hranice, včetně návrhu pojmenování nové trati v úseku Nová Hospoda –
Chotěšov přes zast. Líně v souvislosti s e stavbou „Modernizace trati Plzeň – Domažlice –
st.hranice“.
Začátek úprav železničního svršku je ve stávajícím km 113,582 - po realizaci stavby „Uzel
Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ dojde k přestaničení na km 107,529 659, který
bude odpovídat pokračujícímu staničení. Rozsah úprav trati ve směru Nýřany – Stod začíná
ve stávajícím km 126,982 787 = nový km 120,934 865 před železniční stanicí (dále ŽST)
Chotěšov, zastávkou Zbůch v obvodu ŽST Chotěšov. Úpravami trakčního vedení a
sdělovacího zařízení stavba zasahuje do ŽST Plzeň Jižní Předměstí do km 105,057 (km
staničení po realizaci stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati").
Nová trať pod pracovním názvem „Nové traťové spojení Nová Hospoda – Zbůch“ začíná
v nové kilometráži km 0,000 = nové staničení po stavbě „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk
domažlické trati“ km 180,120 073 a končí v km 11,367 674 = nové staničení km 121,776 602
navazující na staničení úseku trati Nýřany – Stod před ŽST Chotěšov, zastávkou Zbůch
v obvodu ŽST Chotěšov.
Konec úprav se nachází za stávající ŽST Stod v novém km 128,890 357 = stávající km
135,946 427. Rozsah úprav trati ve směru na Nýřany končí ve stávajícím km 114,751 141 =
nový km 108,600 a opět začíná ve stávajícím km 126,982 787 = nový km 120,934 865.
Navázáním zabezpečovacího zařízení na stávající stav v úseku Stod – Holýšov zasahuje
stavba do stávajícího km 138,300.
Staniční zabezpečovací zařízení:
3. kategorie typu elektronické stavědlo
počet výhybek zabezpečených SZZ (bez výkolejek)
35 ks
Traťové zabezpečovací zařízení:
3. kategorie
6 ks
Železniční svršek:
60 E2
nový
39 009 m
49 E1
nový
2 764 m
Počet nově vložených výhybek:
tvar 60 E2
nové
29 ks
tvar 49 E1
nové
14 ks
Sanace žel. spodku:
staniční koleje
9 961 m
traťové koleje
3 874 m
násypy
1 166 374 m3
výkopy
2 107 908 m3
úpravy staveniště – demolice nemovitostí bez parc. čísla
4 361 m3 OP
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Trakční vedení:
stavební část (brány a podpěry vč. základů)
montážní část (vodiče, závěsy, kotvení, propojky)
kabelové a vzdušné vedení
ukolejnění vodivých konstrukcí
Elektrický ohřev výměn:

40,2 km
48,3 km
27,4 km
38,5 km
32 ks

Výtahy:
na nástupiště
Nástupiště:
Ostrovní
nové
Vnější
nové
Žel. mosty, propustky, zdi:
železniční mosty

silniční mosty / nadjezdy

propustky

zdi opěrné / zárubní

2 ks
170 m
1 190 m
rekonstrukce
demolice
nové
rekonstrukce
demolice
nové
rekonstrukce
demolice
nové
rekonstrukce
demolice
nové

Kabelovod:
kabelovod
rozvinutá délka (dl. ramene x počet multikanálů)
šachty (betonové)
Protihlukové stěny:
PHS
Komunikace:
II. třídy
přeložky / úpravy
III. třídy
přeložky / úpravy
místní komunikace
přeložky / úpravy
přístupové lesní
přeložky / úpravy
přístupové polní
přeložky / úpravy
parkoviště
nové
SUDOP Praha a.s.

1 ks
3 ks
12 ks
0 ks
3 ks
11 ks
6 ks
5 ks
10 ks
0 ks
0 ks
4 ks
693 m
3 649 m
35 ks
2 531 m
795 m
1 692 m
2 585 m
3 645 m
8 054 m
140 m
8
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Demolice:
nemovitosti s parcelním číslem

3 642 m3 OP

Rok 2000 – sešitový jízdní řád 2000/2001, GVD 2000/2001 se zohledněním omezení jízd a
statistická data za rok 2000 ze systému provozovatele dráhy.
Stávající stav – statistická data ze systému provozovatele dráhy (roční průměrná denní
intenzita dopravy za rok 2016 s rozdělením na denní a noční dobu) a služební pomůcky pro
GVD 2016/2017.
Výhledový stav se bere ze související dokumentace - tj. studie proveditelnosti, technickoekonomické studie atd. a jsou obvykle aktualizovány s příslušnými objednateli dopravy
(ministerstvo dopravy, kraje, organizátoři dopravy). Obvykle se vztahují k letům 2020 - 2027,
což znamená cca 5 let po realizaci stavby. Pokud související dokumentace neexistuje, je
stanoven výhledový rozsah dopravy přímo s objednateli dopravy a se SŽDC.
Typy vlaků - Legenda
Legenda:
Ex

Expresy

R

Rychlíky

Os

Osobní vlaky

Nex

Nákladní expresy

Rn

Rychlé nákladní vlaky

Vn

Vyrovnávkové nákladní vlaky

Pn

Průběžné nákladní vlaky

Mn

Manipulační nákl. vlaky

Pv

Přestavovací vlaky

Sp

Spěšné vlaky

Rozsah dopravy v roce 2000
2000

Úsek

Nová Hospoda
- Nýřany

Den
Druh
dopravy

Nákladní

Osobní

SUDOP Praha a.s.

Druh vlaku
Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres
Osobní vlak

Noc

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

1,0

440

0,6

398

0,0

80

0,0

227

0,2

436

0,0

60

9,0

483

4,5

795

0,0

80

4,1

130

1,0

128

0,0

90

19,3

107

3,0

81

0,0

90
9
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2000

Úsek

Den
Druh
dopravy

Noc

Druh vlaku

Počet
vlaků

Délka

Spěšný vlak

0,6

119

Počet
vlaků

Délka

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

0

90

Ostatní

2000

Úsek

Den

Druh
dopravy

Nákladní

Nová Hospoda
- Nýřany

Noc
Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

1,0

440

0,6

398

0,0

80

0,0

227

0,2

436

0,0

60

9,0

483

4,5

795

0,0

80

4,1

130

1,0

128

0,0

90

Osobní vlak

19,3

107

3,0

81

0,0

90

Spěšný vlak

0,6

119

0

90

Druh vlaku
Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres

Osobní

Ostatní

Stávající doprava
2016
Úsek

Nová Hospoda
- Nýřany

SUDOP Praha a.s.

Den
Druh
dopravy

Druh vlaku

Nákladní

Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní

Noc
Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

1,4

440

1,9

398

0,0

80

2,2

227

1,1

436

0,0

60

1,8

483

1,5

795

0,0

80
10
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2016
Úsek

Den
Druh
dopravy

Noc
Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

Expres

7,8

130

1,0

128

90,0

90

Osobní vlak

25,4

107

3,4

81

80,0

90

Rychlík
Soupravový
vlak
Spěšný vlak
Lokomotivní
vlak
Služební
vlak

1,0

294

1,2

113

1,1

146

0,0

90

1,3

119

1,0

104

100

90

1,5

97

1,1

97

50

80

2,0

32

1,2

54

0

40

Druh vlaku
vlak

Osobní

Ostatní

2016
Úsek

20,0

Den
Druh
dopravy

Nákladní

Nýřany - Stod
Osobní

Ostatní

Noc
Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

1,3

440

1,0

398

0,0

80

1,7

227

1,1

436

0,0

60

1,8

483

1,5

795

0,0

80

7,8

130

1,0

128

90,0

90

Osobní vlak

22,5

107

3,4

81

80,0

90

Rychlík
Soupravový
vlak
Spěšný vlak
Lokomotivní
vlak
Služební
vlak

1,0

294

1,1

113

1,0

146

0,0

90

1,4

119

1,0

104

100

90

1,3

97

1,1

97

50

80

2,6

32

1,1

54

0

40

Druh vlaku
Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres

20,0

Výhledová doprava
Výhled
Úsek

SUDOP Praha a.s.

Den
Druh
dopravy

Druh vlaku

Počet
vlaků

Noc
Délka

Počet
vlaků

Délka

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]
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Výhled
Úsek

Den
Druh
dopravy

Nákladní
Nová Hospoda
- Nýřany
Osobní
Ostatní

Druh vlaku
Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres
Osobní vlak

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

4,0

550

2,0

550

1,7

227

22,0

80

5,0

Den
Druh
dopravy

Nákladní
Nýřany Zbůch
Osobní
Ostatní

80

Druh vlaku

30,0

100

0,0

60

100,0

100

Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres
Osobní vlak

Noc

Počet
vlaků

Délka

1,7

480

12,0

80

Počet
vlaků

3,0

Délka

80

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]
30,0

70

100,0

70

Spěšný vlak
Lokomotivní
vlak

Výhled

Den

Noc

Úsek

Druh
dopravy

Druh vlaku

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

Nová Hospoda
- Zbůch (nová
trať)

Nákladní

Expresní
nákladní
vlak

4,5

550

3,1

550

SUDOP Praha a.s.

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Spěšný vlak
Lokomotivní
vlak

Výhled
Úsek

Noc

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]
30,0

100
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Výhled

Den
Druh
dopravy

Úsek

Osobní
Ostatní

Druh vlaku

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

4,5

480

2,2

480

0,0

80

14,0

130

2,0

128

100,0

200

Osobní vlak

12,0

80

3,0

80

100,0

130

Spěšný vlak
Lokomotivní
vlak

4,0

119

100,0

160

Den
Druh
dopravy

Úsek

Nákladní
Zbůch - Stod

Osobní
Ostatní

Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres

Výhled

B.I.3.

Noc

Druh vlaku

Noc
Kotoučové Rychlost
brzdy [%] [km/h]

Počet
vlaků

Délka

Počet
vlaků

Délka

6,2

550

3,1

550

30,0

100

Expresní
nákladní
vlak
Manipulační
nákladní
vlak
Průběžný
nákladní
vlak
Expres

4,5

480

2,2

480

0,0

80

14,0

130

2,0

128

100,0

130

Osobní vlak

24,0

80

6,0

80

100,0

100

Spěšný vlak
Lokomotivní
vlak

4,0

119

100,0

130

Umístění záměru

Kraj:

Plzeňský

Obec:

Plzeň, Vejprnice, Líně, Úherce, Zbůch, Chotěšov, Stod, Hradec

Katastrální území:

Skvrňany, Plzeň, Vejprnice, Líně, Úherce u Nýřan, Chotěšov, Zbůch,
Týnec u Chotěšova, Stod, Hradec u Stoda

SUDOP Praha a.s.
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B.I.4.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Uvedený záměr „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať
Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“, který má charakter liniové železniční stavby - novostavby
železniční trati, je stavbou dráhy a to v návaznosti na definice v příslušných ustanoveních
zákona č. 266/1994 Sb. o drahách. V souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek se jedná o soubor staveb.
Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)“ se nachází částečně v městské zástavbě nebo se jí pouze dotýká a je
vedena na novém tělese dráhy na náspech, v zářezech nebo v úrovni okolního terénu, příp. na
umělých stavbách, ležících na území resp. pozemcích určených, dle územních plánů
dotčených VÚC pro umístění dráhy, kde je vyčleněn koridor pro vedení železniční trati.
Stavba se nachází na území měst a obcí Plzeň, Vejprnice, Líně, Úherce, Zbůch, Chotěšov,
Stod, Hradec. Rozhodující stavební činnost bude probíhat částečně na pozemcích ve
vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC , s.o. a pozemcích ČD, a.s., převážně
na pozemcích cizích vlastníků.
V prostoru staveniště a v jeho okolí jsou připravovány další investice a stavby SŽDC, s.o.,
ČD, a.s., cizích investorů na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření
SŽDC, s.o. a pozemcích ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavby na stavbou dotčeném
území, které bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu „Modernizace trati Plzeň –
Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ a jsou v
různém stadiu připravenosti. Dále pak stavby souběžné, které nemají na tuto stavbu
bezprostřední návaznost.
Z hlediska souběžných a navazujících staveb, které je nutné se stavbou „Modernizace trati
Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“
koordinovat, se jedná o stavby železniční, dopravní a ostatní.
V dotčeném území se jedná zejména o následující stavby:
Železniční stavby:
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – napojení staveb v lokalitě odbočka Nová
Hospoda (stavba SŽDC, s.o. v realizaci, ukončení realizace plánováno v 2020).
- Event. ostatní stavby v uzlu Plzeň – především z pohledu propojení technologických profesí:
Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka (stavba SŽDC, s.o.; v přípravě,
realizace plánována 2023 – 2025)
Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy – Koterov (stavba SŽDC, s.o.; v přípravě, realizace plánována
2019 – 2021)
- „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) –
Nýřany – Chotěšov (mimo)“ – řeší modernizaci a elektrizaci trati ve stávající stopě, napojení
v lokalitě odbočka Nová Hospoda a v ŽST. Chotěšov (stavba SŽDC, s.o., v přípravě,
realizace plánována 2021 – 2024)
- „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) –
Domažlice (včetně)“ (akce SŽDC, s.o., příprava spojená s aktualizací studie proveditelnosti
(SP), bude zahájena 2023 a ukončení realizace plánováno 2026)
- Kooperace s probíhající aktualizací SP na rameni Plzeň – Mnichov (akce SŽDC, s.o. v
přípravě).

SUDOP Praha a.s.
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Silniční stavby:
- Přeložka silnice I/26 – samostatný investiční záměr ŘSD – koordinace z pohledu přeložek
komunikací, křížení, mostních objektů a přístupu na zbytkové plochy zemědělské půdy, které
vzniknou mezi novou I/26 a novou tratí (stavba ŘSD v přípravě).
Pro záměr přeložky silnice I/26 D5 – Stod bylo zpracováno oznámneí záměru dle přílohy č.3
zákona č.100/2001 Sb. v listopadu 2018. Následně KÚ Plzeňského kraje vydal závěr
zjišťovacího řízení dne 24.1.2019, že tento záměr nemůže mít významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb.
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1888.
Trasa přeložky začíná v místě stávající okružní křižovatky u obce Úherce, která bude v rámci
stavby částečně upravena. Silnice I/26 dále pokračuje až k obci Chotěšov, kde je navržena
mimoúrovňová křižovatka s přeložkou silnice III/2038. Trasa dále pokračuje v souběhu se
stávající železniční tratí až k obci Stod, kde je navržena mimoúrovňová křižovatka s
přeložkou silnice III/20310. V místě před MÚK dochází k přechodu z třípruhového
uspořádání na uspořádání dvoupruhové. Trasa dále pokračuje směrem k údolí Radbuzy.
Mostním objektem přechází silnici III/19340, železniční trať a řeku Radbuzu a dále je vedena
ke stávající silnici I/26, do které se napojuje. V tomto místě je navržena další mimoúrovňová
křižovatka.
Předpoklad zahájení stavby “I/26 D5 - Stod” je 03/2022, uvedení do provozu 10/2024.
Termín realizace posuzovaného záměru je 10/2022 – 04/2026. Z uvedeného vyplývá možnost
souběhu výstavby obou záměrů.
Stavba je v seznamu veřejně prospěšných staveb v Zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje (dále ZÚR PK) a v Územních plánech města Stod a obcí Zbůch a Úherce. Dokumentace
stavby je v souladu s touto územně plánovací dokumentací. Obce Chotěšov a Střelice zatím
platné územní plány nemají.
V místech napojení nové I/26 na stávající silniční síť je nutné během výstavby zajistit
převádění a omezení dopravy. Jedná se o výstavbu Tubookružní křižovatky v začátku úpravy
a MÚK Střelice v napojení na stávající I/26 v konci úpravy. Ostatní části stavby I/26 D5 Stod lze realizovat bez výraznějšího omezení provozu na stávajících komunikacích.
Navržený záměr výstavby I/26 D5 – Stod vyvolá níže uvedené zábory zemědělského a lesního
půdního fondu.
PUPFL trvalý 3375m2

dočasný nad 1 rok 12m2

ZPF trvalý 768503 m2

dočasný nad 1 rok 75761m2

dočasný do 1 roku 11m2

Vodohospodářské řešení obou staveb bylo koordinováno. Z toho vyplývá i realizace SO 337 a
SO 370 v rámci I/26 D5 – Stod.
SO 337 – Odpad splaškových vod z odpočívky vpravo
Navržený odpad má sloužit k odvedení splaškových vod vyčištěných na čistírně odpadních vod
(ČOV není součástí tohoto objektu) do recipientu. Do odpadu SO 337 je uvažováno s
napojením odpadu SO 336 z odpočívky SO 130 situované vlevo od silnice SO 101 ve směru

SUDOP Praha a.s.
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staničení. Odpad je zaústěn do LBP Radbuzy, do místa, kde je v rámci akce “Modernizace
trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba” uvažováno s opevněním jeho koryta.
Výpočet množství odpadních vod
Potřeba vody pro vybavennost :

25 l/os.den

Počet osob:

500 os

Průměrné denní množství odpadních vod Qp:

25*500 = 12500 l/den = 0,145 l/s

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti:

kh = 2,2

Max. hodinové množství odpadních vod Qh:

12500*2,2 = 27500 l/den = 0,318 l/s

Roční množství odpadních vod Qr:
12500*0,365 = 4562,50 m3/rok
Stavební objekt v sobě zahrnuje odpad z potrubí DN 300 v délce cca 693,0 m. Na potrubí je
uvažováno s osazením 19 revizních šachet. V souvislosti s vyústěním potrubí do vodoteče je
třeba uvažovat s případnou opravou dlažby z lomového kamene do betonového lože s
vyspárováním cementovou maltou v rozsahu cca 1 m2.
Následným vlasníkem objektu bude ŘSD ČR, jeho správa bude věcí smlouvy mezi ŘSD ČR a
nájemníkem odpočívky.
Vodní tok je ve správě Povodí Vltavy st. p., závodu Berounka.
SO 370 – Retenční nádrž včetně odpadu v km 7,000
Retenční nádrž SO 370 je umístěna vlevo od komunikace I/26 (SO 101) ve směru staničení
(pod odpočívkou SO 130), na levém břehu LBP Radbuzy (ve správě Povodí Vltavy s.p.). Jejím
úkolem je snižovat odtokové špičky přitékající dešťové vody z části komunikace SO 101,
odpočícek SO 130 a SO 131 a jím přilehlého povodí. Do nádrže přitékají zatrubněním SO
305, do kterého jsou po vyčištění v sedimentační nádrži SO 360 přiváděny kanalizacemi SO
303 a SO 304.
Nádrž je uvažována jako zemní suchý poldr. Hrázka nádrže je navržena jako homogenní se
šířkou 4,0 m, sklonem návodního líce 1:3 a vzdušního líce 1:2. Koruna hráze je na kótě
364,00 m n.m.. Na násyp hrázky je třeba využít vhodné zeminy z místa staveniště, které
vyhovují kvalitě pro homogenní hráz dle TNV 75 2415 (tab.1). Odtok z nádrže uvažujeme s
regulací vhodným zařízením, např. škrtícím potrubím, plovákovým nebo vírovým ventilem.
Odpad z retenční nádrže je uvažován otevřený se šířkou dna 0,6 m, sklony svahů 1:1,5 a
hloubkou 0,75 m. Koryto bude opevněno dlažbou z lomevého kamene do betonového lože s
vyspárováním cemetovou maltou. Odpad je zaústěn do LBP Radbuzy, do místa, kde je v rámci
akce “Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba” uvažováno
s opevněním jeho koryta.
Do odpadu retenční nádže je zaústěno otevřené koryto bezpečnostního přelivu. Přeliv je
navržen v hrázi retenční nádrže. Parametry i druh opevnění koryta se shoduje s popisem
odpadu retenční nádrže.
Součástí objektu retenční nádrže bude také její oplocení. Trvalé oplocení bude provedeno z
drátěného pletiva o výšce 2,0 m potaženého PVC se čtyřhrannými oky. Bude sestaveno ze
dvou částí, ve spodní části bude pletivo s oky 50/50 mm a v horní části s oky 150/150 mm.
SUDOP Praha a.s.

16

Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Základové patky budou kruhového průřezu o průměru 300 mm do hloubky min. 0,8 m. V místě
hlavního vstupu budou do oplocení osazena dvoukřídlá vrata o šířce 4,0 m.
V rámci koordinace staveb je navržen na I/26 D5 – Stod most přes železnici.
204 – Most na I/26 v km 2,4 přes žel. trať
Účelem mostu je převedení silnice I/26 přes stávající jednokolejnou železniční trať a
výhledovou jednokolejnou elektrifikovanou železniční trať. Výhledově bude stávající trať
odstraněna a v její ose bude zbudována účelová komunikace. Spolu s výstavbou mostu bude
pod mostem zbudována účelová komunikace (SO151).

SUDOP Praha a.s.
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Tab.č.1 Křížení prvků ÚSES v zájmovém území záměry Silnice I/26 D5 – Stod a Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba
Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba

I/26 D5 - Stod
km 0,0

LBK 16-18

u
kruhové
křižovatky

Křížení řešeno v úrovni terénu

km
0,75

LBK 12-13

Luční potok

SO 201 Most na I/26
přes Luční potok

km
1,85

LBK 11-12

polní cesta

Křížení řešeno v úrovni terénu

Nekříží prvek ÚSES

km
2,25

LBK

bezejmenná
vodoteč
(zarostlé
dřevinami)

Křížení řešeno v úrovni terénu

Km 10,580

SO 2-21-07 Propustek v km 10,58
Jedná se o přesypaný rámový propustek sestavený
z prefabrikovaných uzavřených dílců světlé šířky 2,0 m a světlé
výšky 2,0 m. Propustek má délku 34,5 m a spád 0,5%. Na obou
stranách je zakončen šikmými čely, přilehlý navazující násyp je
odlážděn lomovým kamen

km 3,6

LBK

Zálužský
potok

SO 205 Most přes
Zálužský potok

Délka mostu je 20,76m
a světlá výška pod
mostem 2,8m

Km 122,422

SO 3-20-01 Železniční most v km 122,422
Jedná se o přesypaný železobetonový klenbový most
z prefabrikovaných
dílců
se
spodní
dobetonovanou
železobetonovou deskou. Most převádí tříkolejnou trať v přímé
přes Zálužský potok. Délka přemostění je 7,25 m a šířka mostu
je 37,5 m.

km 7,3

LBK
ST059ST060

pod
Krůtí
horou

SO 206 Most na I/26
přes vodoteč v km
7,3

Délka mostu je 23,8 a
světlá
výška
pod
mostem 4,6 m

Km 126,175

SO 4-21-04 Propustek v km 126,175
Jedná se o přesypaný rámový propustek sestavený
z prefabrikovaných uzavřených dílců světlé šířky 2,0 m a světlé
výšky 2,5 m. Propustek má délku 22,0 m a spád 0,5%.

Délka mostu 23,0 m,
světlá
výška
pod
mostem 2,5 m

Nekříží prvek ÚSES
Km 8,968

SO 2-20-07 Železniční most v km 8,968
Jedná se o přesypaný železobetonový klenbový most
z prefabrikovaných
dílců
se
spodní
dobetonovanou
železobetonovou deskou. Most převádí dvoukolejnou trať
v levostranném oblouku přes Luční potok. Délka přemostění je
7,3 m a šířka mostu je 30 m.
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Z uvedeného popisu křížení prvků ÚSES záměry I/26 D5 – Stod a Modernizace trati PlzeňDomažlice-st.hr. SRN, 1. stavba vyplývá, že navržené mostní objekty jsou o dostatečných
parametrech a umožní funkčnost ÚSES.
Tab.č.2 Přehled křížených vodotečí záměrem I/26 D5 – Stod.
km 0,74

Luční potok

SO 201

Most na I/26 přes Luční potok

km 1,22

PBP Lučního potoka

SO 203

Most na I/26 přes vodoteč v km 1,2

km 3,62

Zálužský potok

SO 205

Most na I/26 přes Zálužský potok

km 7,3

bezejmenná vodoteč

SO 206

Most na I/26 přes vodoteč v km 7,3

km 9,97

Radbuza

SO 208

Most na I/26 přes Radbuzu

Celková délka řešeného úseku silnice I/26:

12,510 km

Délka řešeného úseku silnice I/26 v kategorii S 15,25 / 100:

8,100 km

Délka řešeného úseku silnice I/26 v kategorii S 11,5 / 80:

4,410 km

Plocha vozovky silnice I/26 - nová:

161 700 m2

Počet mimoúrovňových křižovatek:

3

Počet turbookružních křižovatek:

1

Počet okružních křižovatek:

3

Počet přeložek silnic III. třídy:

4

Celková délka přeložek silnic III. třídy (včetně úseků na mostech):

2,873 km

Počet silničních mostů na silnici I/26:

8

Počet mostů na ostatních komunikacích:

5

Počet objektů protihlukových stěn:

10

Celková délka protihlukových stěn (včetně úseků na mostech):

2,404 km

Celkové objemy zemních prací:
Zemní práce – přibližná kubatura výkopů:

453 489 m3

Zemní práce – přibližná kubatura násypů:

1 355 208 m3

Podle závěrů dendrologického průzkumu bude nutné smýtit z důvodu výstavby I/26 D5 – Stod 14
700 m2 keřů a porostů a pokácet 950 stromů (766 stromů o průměru kmene 10-30 cm, 162 stromů
o průměru kmene 30-50 cm, 22 stromů o průměru kmene 50-90 cm). V rámci dokumentace pro
stavební povolení bude navržena výsadba vegetace na silničním tělese.
Krajinný ráz
V rámci zpracovaného posouzení vlivu na krajinný ráz záměru I/26 D5 – Stod je uvedeno
v oznámení záměru:

SUDOP PRAHA a.s.
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1

Výsadba dřevin začlení silnici do okolní krajiny, jak z vizuálního hlediska, tak z hlediska
ekologicko-stabilizačního. Na patu rozlehlejších náspů (km 1,1 – km 2,4 – km 5,1 – km 8,9 – km
10,3) jsou kvůli eliminaci negaticních vlivů na krajinný ráz navrženy doplňkově alejové stromy
(Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Quercus robur, Tilia cordata) – celkem je
navrženo k výsadbě 200 ks alejových stromů. Dalších 80 ks alejových stromů je navrženo pro
ozelenění odpočívky.
V rámci zpracování ZÚR Plzeňského kraje bylo provedeno vyhodnocení vlivů zásad územního
rozvoje na udržitelný rozvoj území. V následující tabulce, viz níže bylo provedeno vyhodnocení
záměrů ZÚR Plzeňského kraje na krajinu, kulturní a historickou hodnotu území.
Záměr I/26 D5 – Stod - označen jako 26/01
Záměr Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba – označen jako 180/01

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zasady-uzemniho-rozvoje-plzenskeho-kraje

1

Posouzení vlivu navrhované stavby na
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1888

SUDOP PRAHA a.s.

krajinný

ráz,

Ing.

Jan

Duřt,

Ing.

Jakub

Černý,
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Hluk
Z hlediska synergických vlivů hluku lze konstatovat, že 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. 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.
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.
V hlukové studii je navrženo v rámci I/26 D5 – Stod 9 protihlukových stěn v celkové délce 2005
metrů, výška stěn se pohybuje v rozmezí od 2 do 4 metrů. Dle výpočtů je pomocí navržených
protihlukových stěn zajištěna ochrana před nadlimitním hlukem v okolí navrhované přeložky
silnice I/26. V hlukové studii není posouzen hluk z výstavby.
Dovolená rychlost na navrhované přeložce silnice I/26 je v úseku OK Úherce až MÚK Stod
100 km/h, od MÚK Stod až do konce stavby je pak navrhována rychlost 90 km/h.
Tab.č.3 Intenzity dopravy za 24 h na plánované přeložce silnice I/26 - porovnání roků 2025 a 2044
Úsek

2025

2044

OA

T

OA

T

D5 - OK Úherce

14565

3310

16376

3587

OK Úherce - směr Úherce

268

10

336

11

OK Úherce - průmyslová zóna

3059

1186

3062

1186

OK Úherce - směr Zbůch

1269

249

1447

217

OK Úherce - MÚK Chotěšov

12324

2127

13951

2435

MÚK Chotěšov - napojení na I/26

2327

202

4158

291

MÚK Chotěšov - směr Týnec

36

7

45

8

MÚK Chotěšov - směr Kotovice

275

126

452

143

MÚK Chotěšov - MÚK Stod

10842

2023

12715

2255

sjezd/nájezd MÚK Stod v km 8,250

1328

96

1434

107

sjezd/nájezd MÚK Stod v km 8,530
úsek v MÚK Stod mezi sjezdy/nájezdy
km 8,250 až 8,530

1351

125

1594

242

10018

1970

11918

2197

MÚK Stod - MÚK se silnicí I/26

9179

1927

10935

2150

MÚK se silnicí I/26 - směr Stod po stav. I/26

1911

460

2777

516

MÚK se silnicí I/26 - směr Holýšov

10638

2391

13240

2670

MÚK se silnicí I/26 - směr Střelice

724

61

815

68

Synergie
V lokalitě Zbůch a Starý Důl jsou výpočtové body (3; 4; 5; 6) nejvíce dotčeny synergií
navrhované přeložky I/26 s železniční tratí stavby ,,Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.
hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně). Pro oba zdroje hluku jsou
v těchto lokalitách navrženy protihlukové stěny. V následující tabulce je proveden výpočet

SUDOP PRAHA a.s.
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synergického vlivu z obou zdrojů s protihlukovým a bez protihlukového opatření, tyto hodnoty
však nelze dle legislativy porovnávat s žádným hygienickým limitem hluku, jsou pouze
informativního charakteru.
Výpočtové body v ostatních lokalitách v rámci stavby přeložky I/26 nejsou synergií významně
ovlivněny.
Tab.č.4 Výpočtové body - synergie
Výpočtový
bod

3
4
5
6

Výhledová ekvivalentní hladina akustického tlaku [dB]
Podlaží

s PHS

bez PHS

den

noc

den

noc

1

55,7

49,1

63,2

56,2

2

56,3

49,9

63,8

56,9

1

56,0

51,7

58,5

55,2

2

56,6

52,6

59

55,9

1

56,7

52,8

57,8

53,6

2

57,6

54,1

58,5

54,7

1

56,9

53,0

61,7

58,7

2

57,8

54,6

62,7

59,9

Kat. území

Ulice, č. p.

Tab.č.5 Identifikace výpočtových bodů
Výpočtový
bod

Obec

Způsob využití

3

Zbůch

Zbůch

312

rodinný dům

4

Zbůch

Zbůch

489

rodinný dům

5

Zbůch

Zbůch

29

rodinný dům

6

Zbůch, Starý Důl

Zbůch

405

rodinný dům

Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí není hluková studie pro fázi výstavby.
Vlivy na ovzduší
Součástí dokumentace pro územní řízení je rozptylová studie pro fázi provozu komunikace. Byly
vybrány polutanty charakteristické pro automobilový provoz - jako hlavní modelové znečišťující
látky pro posouzení vlivu na zdraví obyvatel byly vybrány oxid dusičitý, benzen, TZL jako PM10,
PM2,5 a oxidy dusíku pro posouzení vlivu na ekosystémy. Závěrem rozptylové studie je
konstatováno, že realizaci přeložky, nedojde v žádném místě k překročení platných imisních
limitů a to ani u maximálních krátkodobých koncentrací jako max. hodinové koncentrace NO2 a
maximální denní koncentrace PM10.
Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí není rozptylová studie pro fázi výstavby.
Z tohoto důvodu je navržena podmínka pro fázi stavebního řízení: Zpracovat hlukovou a
rozptylovou studii pro fázi výstavby v případě souběhu výstavby posuzovaného záměru a I/26 D5
– Stod.
- Stod, Přestupní uzel – koordinace z pohledu autobusového terminálu a odstavných parkovacích
stání pro IAD (objednatel Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.).

SUDOP PRAHA a.s.
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Ostatní stavby:
- Bytové domy Plzeň – Zátiší – koordinace z pohledu umístění a návazností na zařízení staveb
dráhy (PHS, mostní objekty, zářezy apod.) (akce v přípravě – studie).
- Park ve Slovanském údolí – I. etapa – koordinace z pohledu návazností komunikací a prostupů
skrz drážní těleso (Statutární město Plzeň, v zast. Správou veřejného statku města Plzně – stavba
v přípravě).
- Pěší propojení Skvrňany – Zátiší - koordinace z pohledu návazností komunikací a prostupů skrz
drážní těleso (Útvar koncepce a rozvoje města Plzeň – stavba v přípravě).
- TNS Stod – koordinace částí nové trakční napájecí stanice SŽDC, s.o. a nové rozvodny 110 kV
ČEZ Distribuce (společná stavba SŽDC, s.o. a ČEZ Distribuce, a.s. v přípravě).
Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Cílem stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)“ je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České
republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí
sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy a zajistit plnění
závazných parametrů modernizované trati. A to společně i s ostatními připravovanými stavbami
v úseku Plzeň – Nýřany – Zbůch, Stod – Domažlice – st. hranice SRN a realizovanými stavbami
Uzlu Plzeň.
Základními cíli navrhovaných stavebně technických opatření jsou zejména:
• Zlepšení technického stavu a parametrů železniční tratě Plzeň – Domažlice – státní
hranice do stavu, který odpovídá požadavkům technických norem a legislativním
požadavkům tuzemských a evropských zákonů a nařízení.
• Zkrácení jízdních dob vlaků na rameni Praha – Mnichov / Norimberk.
• Segregace dálkových vlaků v okolí uzlu Plzeň.
• Zajištění dostatečné kapacity infrastruktury pro další rozvoj příměstské a regionální
dopravy
• ve směru Plzeň – Domažlice.
• Vytvoření kapacitní spojnice Čech a Bavorska pro nákladní dopravu včetně zajištění
interoperability a odstranění bariér konkurenceschopnosti tohoto spojení.
• Zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy.
Novostavba trati zajistí prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4,
dostatečnou kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, zajištění přístupu pro
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o
technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému
Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
(TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky. č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do
evropského železničního systému. Pouze části stavby nespadající pod působnost těchto TSI-PRM,
jako jsou vyvolané úpravy stávajících komunikací, budou posuzovány podle vyhl. č. 398/2009 Sb.
Dále se jedná o následujících zlepšení kvalitativních parametrů, směřující zejména k:
• uvedení úseku Plzeň - Stod do takového stavu, kdy nové železniční objekty a zařízení
budou v rámci kompletní modernizace trati uvedeny do takového stavebního a provozního
stavu, který odpovídá současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení
kapacity, efektivity i bezpečnosti železničního provozu
• zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,
• zajištění traťové rychlosti do 200 km.h-1, zajištění prostorové průchodnosti pro ložnou
míru
• GC a minimální traťovou třídou zatížení D4,
B.I.5.

SUDOP PRAHA a.s.
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•

výstavba nových zastávek a stanic včetně zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště
a napojení na přilehlá osídlení,
• splnění parametrů daných technickou legislativou (interoperabilita, třída zatížení,
prostorová
• průchodnost, elektromagnetická kompatibilita, přístup osob s omezenou schopností
pohybu a orientace,…),
• nové zabezpečovací zařízení umožňující nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění
interoperability.
Hlavní náplní této stavby je kompletní novostavba železniční trati v úseku Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) dle varianty 5 studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“
a jejich aktualizací.
Celá řešená trať (Plzeň) Nová Hospoda – Domažlice – státní hranice (Furth im Wald) byla v rámci
studie proveditelnosti prověřena v mnoha variantách. Na základě studie proveditelnosti byla
schválena Ministerstvem dopravy varianta 5.
Varianta 5 – výstavba nové dvoukolejné trati v úseku Domažlice – Plzeň, nová přeložka mezi
Stodem a Plzní je lokalizována na zemědělské půdě s menším záborem lesních pozemků. V těsné
blízkosti přeložky se nachází přírodní rezervace Nový rybník, v době výstavby existují rizika
jejího negativního ovlivnění. Celá trať je novým zdrojem hluku a emisí v lokalitě. Musí být celá
posouzena na nové přísnější hlukové limity, navržena nová protihluková opatření. Elektrická
trakce zmenšuje objem škodlivin emitovaných do ovzduší, zároveň ale umožňuje nepatrně vyšší
rychlosti vlaků.
Stavba navazuje v lokalitě Nová Hospoda na stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické
trati“, kde se odpojuje další stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2.
stavba“, která je vedena ve stávající stopě přes obce Vejprnice a Nýřany a znovu se na novou trať
napojuje v zastávce Zbůch v obvodu ŽST Chotěšov. Mezi Plzní a Stodem je trasa vedena v nové
stopě pro rychlost až 200 km/hod. Na trase budou vystavěny dvě nové zastávky – Líně a
Chotěšov u Stoda a dvě ŽST – Chotěšov, s nově situovanou zastávkou Zbůch v obvodu ŽST
Chotěšov a Stod. Zastávka Zbůch bude umístěna nově cca 300 m od stávající zastávky, ŽST Stod
bude zcela přestavěna s novou konfigurací kolejiště v místě stávající stanice. Konec stavby je za
ŽST Stod, kde se nová trať napojí na stávající železniční trať směr Domažlice.
Nová trasa vede relativně mimo zastavěné území. Kříží dálnici D5 a několik dalších silnic II. a
III. třídy. V úseku mezi obcemi Líně a Zbůch prochází poddolovaným územím. Stavba řeší velký
počet nových přemostění a přeložek různých kategorií komunikací (polní, lesní cesty až silnice II.
třídy). Převážná část mostních objektů bude realizována jako nové železniční a silniční mosty.
Nové mostní objekty budou splňovat ČSN EN 1991-2 na LM se součinitelem a= 1,21. Mostní
objekty, které budou sanovány, budou splňovat prostorové uspořádání dle ČSN 736201 včetně
nutného obrysu kolejového lože. Rekonstruované mostní objekty budou dále splňovat ČSN EN
1991-2 na LM se součinitelem a=1,21 a SZS. Stávající mostní objekty budou splňovat TTZ D2 160 (případně D2 - 200).
Železniční svršek traťových a hlavních staničních kolejí se navrhuje v souladu se Směrnicí č.
28/2005 tvaru UIC60 na bezpodkladnicovém upevnění W14 (ve výhybkách KS) na betonových
pražcích B91S. Štěrkové lože z nového drceného kameniva frakce 32-64. Všechna zařízení
realizovaná v úrovni optimalizace-novostavba budou splňovat podmínky TSI INF (TSI INF 2015),
TSI-PRM a Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005. Železniční spodek bude z převážné části
vybudovaný nový a bude tvořen pomocí násypů, zářezů a konstrukčních vrstev, které budou
zajišťovat dostatečnou únosnost pláně tělesa železničního spodku. Odvodnění nového tělesa bude
zajištěno soustavou zpevněných příkopů, příkopových žlabů a trativodů.
Všechna nově navržená nástupiště budou dle ČSN 734959 s výškou hrany 550 mm nad temenem
kolejnice s bezbariérovým přístupem mimo úroveň koleje.
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Součástí stavby jsou technologická zařízení, nezbytná pro provoz dráhy – traťové zabezpečovací
zařízení 3. kategorie s novými obousměrnými elektronickými trojznakými automatickými bloky,
staniční zabezpečovací zařízení 3 kategorie, typu elektronické stavědlo, použití systému ETCS
LEVEL 2 s jednou radioblokovou centrálou pro celý úsek Plzeň – Domažlice, sdělovací zařízení,
výstavba nových trafostanic 22/0,4 kV, napájení z nových trafostanic 22/0,4 kV umístěných v
technologických budovách, výstavba nových spínacích a napájecích stanic, výstvaba trakčního
vedení, elektrický ohřev výhybek a podobně.
Umístění stavby je dáno jak polohou stávající železniční trati, tak i využitím území ploch pro
dopravu - pro tratě a zařízení železniční dopravy dle platného územního plánu sídelního útvaru
města Plzně a Stoda a Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR PK).
Návrh koncepčního řešení vyplynul ze zadávací dokumentace stavby, a to ze zpracované a
schválené Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice" (SUDOP
PRAHA a.s., 04/2015), ve variantě 4e a 5.
Vlastní technické řešení bylo v průběhu zpracování dokumentace konzultováno se zástupci
organizačních složek SŽDC, s.o., jako objednatele projektové dokumentace, dále se zástupci ČD,
a.s., MD ČR, POVED, ČD Cargo a je plně v souladu s jejich záměry v dané lokalitě.
B.I.6.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry

Hlavní náplní stavby je kompletní novostavba železniční trati v úseku Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) dle varianty 5 studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“
a jejich aktualizací. Stavba je novostavbou a změní dosavadní využití a zastavěnost území.
Stavba se nachází na území resp. pozemcích určených, dle platného územního plánu města Plzně a
dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, pro umístění dráhy, kde jsou v současnosti
situovány lesní a polní plochy, v menší míře v okolí obcí a města zástavba. Pro stavbu platí
Závazná část územního plánu sídelního útvaru města Plzně, která byla schválena usnesením
zastupitelstva města Plzeň č. 434 ze dne 8. 9. 2016, s účinností od 1. 10. 2016. Dále platí Závazná
část územního plánu sídelního útvaru města Stod, která nabyla účinnosti 15. 7. 2014. Další
platnými dokumenty jsou Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR PK), které byly
vydány usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje usnesením č. 834/08 ze dne 2. 9. 2008,
s účinností od 17. 10. 2008, které byly aktualizovány usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje
usnesením č. 437/14 ze dne 10. 3. 2014, s účinností od 1. 4. 2014. V současné době platí Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje v podobě tzv. „právního stavu po aktualizaci č. 1“. 12. 5. 2017
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, zveřejnil návrh Aktualizace č. 2 Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje na základě požadavku oprávněného investora, společnosti
ČEPS a.s. Navrhované koridory pro zdvojení vedení ZVN 400kV na území Plzeňského kraje
vyplývají také z Politiky územního rozvoje ČR 2015. Návrh bude projednán s dotčenými orgány a
každý může k návrhu uplatit připomínky ve lhůtě stanovené stavebním zákonem. Výše uvedený
územní plán a zásady územního rozvoje jsou platné a navržená stavba „Modernizace trati Plzeň –
Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ je vedena jako
stavba veřejně prospěšná a to jak v platném ÚP města Plzně s označením D315, tak v ZÚR PK s
označením ZD180/01, ZD180/02 a ZD180/03, je s nimi v souladu.
Stavba je součástí souboru staveb, které mají zvýšit rychlost a zkapacitnit celou mezinárodní trať
tak, aby byla konkurenceschopná v mezinárodní dopravě i v obsluze Plzeňského kraje. Stavba
navazuje v lokalitě Nová Hospoda na stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“,
kde se odpojuje další stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. Stavba,
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úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“, která je vedena ve stávající stopě přes obce
Vejprnice a Nýřany a znovu se na novou trať napojuje v zastávce Zbůch v obvodu ŽST Chotěšov.
Předmětem této stavby je novostavba dvoukolejné elektrifikované přímé trati v úseku Plzeň hl.n.,
obvod Nová Hospoda – obec Zbůch na rychlost 200 km/h. V úseku obce Zbůch – Stod je řešena
po přeložce se zachováním rychlosti 200 km/h. Dále bude rekonstruována ŽST Stod. V nové
zastávce Zbůch (součást obvodu ŽST Chotěšov) dojde k napojení stávající trati přes Nýřany, která
je předmětem stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba úsek
Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“.
Novostavba trati zajistí prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4,
dostatečnou kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, zajištění přístupu pro
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o
technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému
Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
(TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky. č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do
evropského železničního systému. Pouze části stavby nespadající pod působnost těchto TSI-PRM,
jako jsou vyvolané úpravy stávajících komunikací, budou posuzovány podle vyhl. č. 398/2009 Sb.
Železniční svršek traťových a hlavních staničních kolejí se navrhuje v souladu se Směrnicí č.
28/2005 tvaru UIC60 na bezpodkladnicovém upevnění W14 (ve výhybkách KS) na betonových
pražcích B91S. Štěrkové lože z nového drceného kameniva frakce 32-64. Všechna zařízení
realizovaná v úrovni optimalizace-novostavba budou splňovat podmínky TSI INF (TSI INF 2015),
TSI-PRM a Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005. Železniční spodek bude z převážné části vybudovaný
nový a bude tvořen pomocí násypů, zářezů a konstrukčních vrstev, které budou zajišťovat
dostatečnou únosnost pláně tělesa železničního spodku. Odvodnění nového tělesa bude zajištěno
soustavou zpevněných příkopů, příkopových žlabů a trativodů.
Železniční spodek bude vybudován v rozsahu železničního svršku včetně sanace pražcového
podloží v rozsahu dle geotechnického průzkumu a vybudování nových násypů a zářezů.
Mezi Plzní a Stodem je trasa vedena v nové stopě pro rychlost až 200 km/hod. Na trase budou
vystavěny dvě nové zastávky – Líně a Chotěšov u Stoda a dvě ŽST – Chotěšov, se zastávkou
Zbůch v obvodu ŽST Chotěšov a Stod. Zastávka Zbůch bude umístěna nově cca 300 m od
stávající zastávky, ŽST Stod bude zcela přestavěna s novou konfigurací kolejiště v místě stávající
stanice. Konec stavby je za ŽST Stod, kde se nová trať napojí na stávající železniční trať směr
Domažlice.
Všechna nově navržená nástupiště budou dle ČSN 734959 s výškou hrany 550 mm nad temenem
kolejnice s bezbariérovým přístupem mimo úroveň koleje.
V ŽST Stod bude nově zřízeno ostrovní nástupiště č. 2 s bezbariérovým přístupem podchodem
s výtahy, s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK. Dále bude vybudováno vnější nástupiště č.
1 s bezbariérovým přístupem, s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK, které bude v budoucnu
sousedit s autobusovým terminálem a bude přímo navazovat na zastávky autobusu pro přímý
přestup BUS x VLAK.
V zastávce Zbůch, v obvodu ŽST Chotěšov, bude nově zřízeno ostrovní nástupiště
s bezbariérovým přístupem pomocí přístupového chodníku (spirálový přístupový chodník, mostní
konstrukce) ze silničního nadjezdu. U tohoto nástupiště dochází k propojení staré a nové trati
Plzeň – Nýřany – Zbůch. Vnější nástupiště bude s bezbariérovým přístupem přístupovým
chodníkem z nového přestupního uzlu, který bude umožňovat zastavování a parkování vozidel
BUS, individuální automobilové dopravy a kol.
Železniční trať bude nově elektrifikovaná střídavou trakční soustavou AC 25 kV 50 Hz.
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Nová trasa vede relativně mimo zastavěné území. Kříží dálnici D5 a několik dalších silnic II. a III.
třídy. V úseku mezi obcemi Líně a Zbůch prochází poddolovaným územím. Stavba řeší velký
počet nových přemostění a přeložek různých kategorií komunikací (polní, lesní cesty až silnice II.
třídy). Převážná část mostních objektů bude realizována jako nové železniční a silniční mosty.
Nové mostní objekty budou splňovat ČSN EN 1991-2 na LM se součinitelem a= 1,21. Mostní
objekty, které budou sanovány, budou splňovat prostorové uspořádání dle ČSN 736201 včetně
nutného obrysu kolejového lože. Rekonstruované mostní objekty budou dále splňovat ČSN EN
1991-2 na LM se součinitelem a=1,21 a
Ve stavbě je celkem 16 železničních mostů, z toho 1 rekonstrukce, 3 demolice a 12 nových
mostních objektů. Železniční mosty překonávají komunikace různých tříd a drobné vodoteče.
V ŽST Stod je navržen nový bezbariérový podchod. Dále je ve stavbě navrženo 14 silničních
nadjezdů, z toho 3 demolice a 11 nových mostních objektů, které překonávají železniční trať a
vyvolávají přeložky komunikací různých kategorií. Dále je navrženo celkově 21 propustků, z toho
6 rekonstrukcí, 5 demolic a 10 nových mostních objektů, které umožní převod drobných a
občasných vodotečí pod tratí a zároveň umožňují také, dle doporučení závěrů biologického
průzkumu, přechod zvěře pod tratí. 4 nové zárubní a opěrné zdi jsou navrženy z důvodu
podchycení terénu nebo souběžných a překládaných komunikací.
U objektů pozemních komunikací se jedná o přeložky nebo úpravy komunikací II. a III. třídy,
místních komunikací, přístupových lesních a polních cest. U polních a lesních cest se jedná
především o přeložky nebo vybudování nových propojení jako náhrada za novou železniční tratí
přerušené stávající cesty. Dále je v rámci stavby uvažováno s vybudováním nových přestupních
uzlů v odsunutých nebo nových zastávkách Líně, Zbůch a Chotěšov u Stoda. V rámci těchto uzlů
je uvažováno s vybudováním parkovacích stání, P+R, K+R parkovacích stání, točen a zastávek
pro případné zajíždění a zastavování autobusové dopravy a ploch pro odstavování kol. Takto
upravené uzly by měly zvýšit atraktivitu železniční dopravy a převést tak více cestujících
z individuální automobilové dopravy na dopravu železniční.
K ochraně před hlukem z železniční dopravy budou zřízeny protihlukové stěny (PHS). Podél celé
navrhované trati je navrženo 6 stavebních objektů protihlukových stěn. Konstrukce všech PHS je
navržena z lehkých materiálů s objemovou hmotností do 20 kg/m3, založení je předpokládáno na
vrtaných pilotách a ve vybraných úsecích na základových prefabrikovaných kalichových patkách.
Výška PHS se pohybuje v rozmezí 2 – 3,5 m. Standartní osová rozteč nosných sloupů je navržena
na 5,0 m. U objektů jejichž délka je větší než 300 m, eventuálně 150 m (v místech kde je PHS po
obou stranách koleje) jsou navrženy únikové otvory koncipované jako únikové dveře se
samouzavíracím mechanizmem s min. šířkou dveří 0,9 m a výškou 2,1 m. Celková délka PHS
v této stavbě bude 2 531 m.
V rámci této stavby dojde k vybudování nové rozvodny 110 kV TNS Stod. Ve stávajícím stavu
není TNS Stod realizována, jedná se o novostavbu. Nová rozvodna 110kV se navrhuje v zapojení
od „H“ se čtyřmi vypínači a s dělenou přípojnicí 110 kV dvěma odpojovači v sérii. Dále bude
vybudována prostorová rezerva pro rozšíření rozvodny 110kV o vývodové pole linky 110kV pro
budoucí rozvoj ČEZdistribuce a.s.. Rozvodna bude napájet dva nové regulační olejové
transformátory 110/27 kV na nově vybudovaných zastřešených stanovištích transformátorů s
havarijními olejovými jímkami. Z transformátorů bude napájena nová skříňová rozvodna 25 kV v
nové provozní budově. Část SŽDC rozvodny 110kV bude začínat na přípojnicích 110kV tranzitní
části rozvodny. Dále bude vybudována nová spínací stanice v lokalitě Nová Hospoda. SpS 25
kV,50 Hz Nová Hospoda je navržena jako 5-ti-vypínačová spínací stanice trakčního vedení
napájeného z trakční transformovny (TT) Doudlevce a nové TT Stod, přes SpS Jižní předměstí.
Spínací stanice umožňuje podélné a příčné spojení obou stop trakčního vedení nové dvoukolejné
elektrizované trati a propojení nové a stávající trati ve stávající stopě. SpS bude umístěna v
samostatném novém objektu.
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Jsou navrženy ochrany a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury v rozsahu dotčení
stavbou.
Stavba bude realizována převážně na pozemcích nedrážních, na pozemcích cizích vlastníků.
Částečně pak bude realizována na pozemcích ve vlastnictví Čeké republiky s právem hospodaření
SŽDC, s.o. a pozemcích ČD a.s. Pro realizaci stavby jsou tak nutné trvalé zábory nedrážních
pozemků, a to včetně pozemků s ochranou ZPF a PUFL.
Stavba vyvolává nutnost skácení kolizních stromů a keřů mimolesní a lesní zeleně, a to včetně
kácení pro zajištění bezpečného provozu na železniční trati. Ve stavbě je počítáno s realizací
náhradní výsadby dle požadavků příslušných orgánů povolujících kácení.
Součástí železniční stavby je úprava železničního zabezpečovacího zařízení v navazujících úsecích
Stod – Holýšov, Plzeň Jižní Předměstí – Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda - Nýřany, také vrámci
koordinace souvisejících staveb „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ a
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany –
Chotěšov (mimo)“.
D.1 Technologická část
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 1-01-01

ŽST Plzeň hl.n., úpravy SZZ

PS 3-01-01

ŽST Chotěšov, SZZ

PS 5-01-01

ŽST Stod, SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 2-01-01

Plzeň hl.n. - Chotěšov, TZZ

PS 4-01-01

Chotěšov - Stod, TZZ

PS 5-01-02

Stod - Holýšov, úpravy TZZ

PS 8-01-01

Nýřany - Chotěšov, TZZ

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
PS 10-01-01

Plzeň hl.n. - Stod, DOZ a ETCS

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení
D.1.2.1 Místní kabelizace
PS 1-02-11

Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava místní kabelizace

PS 1-02-51

Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava stávajících DOK a TK

PS 1-02-52

Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava stávajícího DK

PS 2-02-11

Plzeň hl.n. - Chotěšov, Odb. Úherce, místní kabelizace

PS 3-02-11

ŽST Chotěšov, místní kabelizace

PS 3-02-51

ŽST Chotěšov, úprava stávajícího DK

PS 3-02-52

ŽST Chotěšov, úprava stávajících DOK a TK

PS 4-02-51

Chotěšov - Stod, úprava stávajícího DK

PS 5-02-11

ŽST Stod, místní kabelizace

PS 5-02-51

ŽST Stod, úprava stávajících DK a HDOK
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PS 6-02-51

Plzeň - Stod, DOK a TK

PS 6-02-91

Plzeň - Stod, přenosový systém

PS 9-02-51

Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava stávajích metalických kabelů

D.1.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS 1-02-41

Plzeň hl.n., obdvod Nová Hospoda, EZS

PS 1-02-42

SpS Nová Hospoda, EZS

PS 3-02-31

ŽST Chotěšov, telefonní zapojovač

PS 3-02-41

ŽST Chotěšov, EZS

PS 3-02-91

ŽST Chotěšov, sdělovací zařízení

PS 5-02-31

ŽST Stod, telefonní zapojovač

PS 5-02-41

ŽST Stod, EZS

PS 5-02-91

ŽST Stod, sdělovací zařízení

PS 5-02-42

TNS Stod, EZS

PS 6-02-41

Plzeň - Stod, EZS v zastávkách

PS 9-02-31

Ústřední stavědlo Plzeň, úprava telefonního zapojovače

D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)
PS 1-02-43

Plzeň hl.n., obdvod Nová Hospoda, kamerový systém

PS 1-02-44

SpS Nová Hospoda, kamerový systém

PS 2-02-21

Zast. Líně, rozhlasové zařízení

PS 3-02-21

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), rozhlasové zařízení

PS 3-02-71

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), informační systém

PS 3-02-42

ŽST Chotěšov, kamerový systém

PS 4-02-21

Zast. Chotěšov u Stoda, rozhlasové zařízení

PS 5-02-21

ŽST Stod, rozhlasové zařízení

PS 5-02-71

ŽST Stod, informační systém

PS 5-02-43

ŽST Stod, kamerový systém

PS 5-02-44

TNS Stod, kamerový systém

D.1.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)
PS 6-02-81

Plzeň - Stod, úprava TRS a MRS

PS 6-02-82

Plzeň - Stod, GSM-R

D.1.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
PS 6-02-92

Plzeň - Stod, DDTS ŽDC

PS 6-02-93

Plzeň - Stod, PPV

PS 10-02-91

CDP Praha, vybavení dispečerského sálu
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D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)
PS 1-06-01

SpS Nová Hospoda, DŘT

PS 1-06-02

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, DŘT

PS 3-06-01

ŽST Chotěšov, DŘT

PS 5-06-01

ŽST Stod, DŘT

PS 5-06-02

TNS Stod, DŘT

PS 6-06-01

ED Plzeň, doplnění DŘT

PS 9-06-01

ŽST Plzeň hl.n., SpS Jižní předměstí, doplnění DŘT

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)
PS 5-04-01

TNS Stod, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC

PS 5-04-02

TNS Stod, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie

PS 5-04-03

TNS Stod, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, část SŽDC

PS 5-04-04

TNS Stod, rozvodna 110 kV, technologie, část ČEZDI

PS 5-04-05

TNS Stod rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, část ČEZDI

PS 5-04-06

TNS Stod rozvodna 110 kV, vlastní spotřeba, část ČEZDI I

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
PS 5-04-07

TNS Stod, rozvodna 25 kV, technologie

PS 5-04-08

TNS Stod, filtračně kompenzační zařízení, technologie

PS 5-04-09

TNS Stod, systém kontroly a řízení rozvodny 25 kV

PS 5-04-10

TNS Stod, vlastní spotřeba, technologie

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
PS 1-04-01

SpS Nová Hospoda, rozvodna 25kV, technologie

PS 1-04-02

SpS Nová Hospoda, systém kontroly a řízení rozvodny 25 kV

PS 1-04-03

SpS Nová Hospoda, vlastní spotřeba, technologie

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
PS 1-04-04

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, rozvodna 0,4 kV, technologie

PS 1-04-05

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba

PS 3-04-04

ŽST Chotěšov, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 3-04-05

ŽST Chotěšov, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba

PS 5-04-11

ŽST Stod, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 5-04-12

ŽST Stod, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
PS 1-03-01

Plzeň - Chotěšov - odb. Nová Hospooda, TS25/0,4kV pro zabzař včetně nap. příp. VN

PS 3-03-01

ŽST Chotěšov, TS25/0,4kV pro zabezpečovací zařízení včetně napájecí přípojky VN

PS 5-03-01

ŽST Stod, TS25/0,4kV pro zabezpečovací zařízení včetně napájecí přípojky VN
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D.1.4 Ostatní technologická zařízení
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory
PS 5-05-01.1

ŽST Stod, samoobslužná zdvíhací zařízení, technologická část

PS 5-05-01.2

ŽST Stod, samoobslužná zdvíhací zařízení, stavební část

Stavební část (SO)
D.2 Stavební část
D.2.1 Inženýrské objekty
D.2.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 1-10-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, železniční svršek

SO 1-11-01.1

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, železniční spodek

SO 1-11-01.2

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, železniční spodek - úprava staveniště

SO 2-10-01

Plzeň - Chotěšov, železniční svršek

SO 2-11-01.1

Plzeň - Chotěšov, železniční spodek

SO 2-11-01.2

Plzeň - Chotěšov, železniční spodek - úprava staveniště

SO 3-10-01

ŽST Chotěšov, železniční svršek

SO 3-11-01.1

ŽST Chotěšov, železniční spodek

SO 3-11-01.2

ŽST Chotěšov, železniční spodek - úprava staveniště

SO 3-10-02

ŽST Chotěšov - vlečka letiště Líně, železniční svršek

SO 3-11-02.1

ŽST Chotěšov - vlečka letiště Líně, železniční spodek

SO 4-10-01

Chotěšov - Stod, železniční svršek

SO 4-11-01.1

Chotěšov - Stod, železniční spodek

SO 4-11-01.2

Chotěšov - Stod, železniční spodek - úprava staveniště

SO 5-10-01

ŽST Stod, železniční svršek

SO 5-11-01.1

ŽST Stod, železniční spodek

SO 5-11-01.2

ŽST Stod, železniční spodek - úprava staveniště

SO 5-10-02

ŽST Stod - vlečka ZNZ, sklad Stod, železniční svršek

SO 5-11-02.1

ŽST Stod - vlečka ZNZ, sklad Stod, železniční spodek

SO 6-15-01

Plzeň - Stod, výstroj a značení trati

SO 6-83-01

Plzeň - Stod, kácení a náhradní výsadba

SO 6-82-01

Plzeň - Chotěšov, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru

SO 6-82-02

ŽST Chotěšov, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru

SO 6-82-03

Chotěšov - Stod, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru

SO 6-82-04

ŽST Stod, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru

D.2.1.2 Nástupiště
SO 2-14-01

Zast. Líně, nástupiště

SO 3-14-01

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), nástupiště
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SO 4-14-01

Zast. Chotěšov u Stoda, nástupiště

SO 5-14-01.1

ŽST Stod, nástupiště (plochy SŽDC)

SO 5-14-01.2

ŽST Stod, nástupiště - osatní plochy

D.2.1.3 Železniční přejezdy
SO 3-13-01

Železniční přejezd P607 km 127,885 - zrušení

SO 4-13-01

Železniční přejezd P608 km 129,545 - zrušení

SO 5-13-01

Železniční přejezd P609 km 134,661 - zrušení

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 1-20-01

Železniční most v km 0,215

SO 1-21-01

Propustek v km 107,819

SO 1-21-02

Propustek v km 107,908

SO 1-21-03

Propustek v km 0,585

SO 1-23-01

Opěrná zeď (silnice, km 0,423-0,490)

SO 2-20-01

Železniční most v km 1,046

SO 2-20-02

Železniční most v km 2,169

SO 2-20-03

Železniční most v km 4,797

SO 2-20-04

Železniční most v km 4,988

SO 2-20-05

Železniční most v km 5,105

SO 2-20-06

Železniční most v km 8,261

SO 2-20-07

Železniční most v km 8,968

SO 2-21-01

Propustek v km 1,192

SO 2-21-02

Propustek v km 3,971

SO 2-21-03

Propustek v km 5,924

SO 2-21-04

Propustek v km 8,429

SO 2-21-05

Propustek v km 8,777

SO 2-21-06

Propustek v km 9,739

SO 2-21-07

Propustek v km 10,581

SO 2-21-10

Propustek v km 4,425

SO 2-22-01

Silniční most v km 1,535

SO 2-22-02

Silniční most v km 2,370

SO 2-22-03

Silniční most v km 3,585

SO 2-22-04

Silniční most v km 7,105

SO 2-22-05

Silniční most v km 9,722

SO 2-23-01

Zárubní zeď (silnice) km 1,050-1,173

SO 2-23-02

Opěrná zeď (železnice) km 4,400-4,650

SO 3-20-01

Železniční most v km 122,422

SO 3-21-01

Propustek v km 123,050
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SO 3-21-21

Propustek v km 121,076

SO 3-21-91

Propustek v ev.km 127,695 - demolice

SO 3-21-92

Propustek v ev. km 127,856 - demolice

SO 3-21-93

Propustek v ev. km 129,020 - demolice

SO 3-22-01

Silniční most v km 11,081

SO 3-26-01

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), přístup na nástupiště

SO 4-20-01

Železniční most v km 124,087

SO 4-20-02

Železniční most v km 124,302 (podchod pro pěší)

SO 4-20-03

Železniční most v km 127,065

SO 4-20-04

Železniční most v km 126,175

SO 4-20-91

Železniční most v ev. km 130,685 - demolice

SO 4-20-92

Železniční most v ev. km 132,628 - demolice

SO 4-20-93

Železniční most v ev. km 134,097 - demolice

SO 4-21-01

Propustek v km 123,448

SO 4-21-03

Propustek v km 125,740

SO 4-21-05

Propustek v km 126,861

SO 4-21-91

Propustek v ev. km 133,580 - demolice

SO 4-21-92

Propustek v ev. km 133,783 - demolice

SO 4-22-01

Silniční most v km 125,090

SO 4-22-91

Silniční nadjezd v km 131,309 - demolice

SO 4-22-92

Silniční nadjezd v km 131,409 - demolice

SO 5-20-01

Železniční most v km 127,919 (podchod pro pěší)

SO 5-21-01

Propustek v km 128,709

SO 5-22-01

Silniční most v km 127,476

SO 5-22-91

Silniční nadjezd v km 134,533 (nové st. 127,500) - demolice

SO 5-23-01

Opěrná zeď podél silnice II/230

SO 5-23-02

Opěrná zeď podél místní komunikace e

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)
D.2.1.5.1 Úpravy vodotečí
SO 2-81-01

Úprava ČOV a vsakování (benzina MOL)

SO 2-81-02

Úprava vodoteče (občasná vodoteč), km 2,169

SO 2-81-03

Úprava vodoteče, km 8,777

SO 2-81-04

Úprava vodoteče, km 8,968

SO 2-81-05

Úprava vodoteče, km 10,619

SO 3-81-01

Úprava vodoteče, km 122,422

SO 4-81-01

Úprava vodoteče, km 124,070

SO 4-81-02

Úprava vodoteče, km 125,740
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SO 4-81-03

Úprava vodoteče, km 126,168

D.2.1.5.3 Úpravy, přeložky VN, NN
SO 1-73-91

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, zajištění kabelu NN SVSMP v km 0,205

SO 1-73-92

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, přeložka nadz. vedení Vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm
0,506

SO 1-73-93

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda,přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.
v žkm 0,700

SO 2-73-91

Plzeň - Chotěšov, přeložka kabelového vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 2,350

SO 2-73-92

Plzeň - Chotěšov, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 3,460

SO 2-73-93

Plzeň - Chotěšov, přeložka kabelového vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 5,157

SO 2-73-94

Plzeň - Chotěšov, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 5,738

SO 2-73-95

Plzeň - Chotěšov, přístupová komunikace k zastávce Líně

SO 2-73-96

Plzeň - Chotěšov, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 7,450

SO 2-73-97

Plzeň - Chotěšov, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 9,446 - 9,635

SO 3-73-91

ŽST Chotěšov, přeložka kabelového vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 11,035

SO 3-73-92

ŽST Chotěšov, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 11,143

SO 3-73-93

ŽST Chotěšov, přístupová komunikace k ŽST Chotěšov

SO 3-73-94

ŽST Chotěšov, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 122,377

SO 3-73-95

ŽST Chotěšov, úprava stávající přípojky vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 123,500

SO 4-73-91

Chotěšov - Stod, přístupová komunikace k zastávce Chotěšov u Stoda

SO 4-73-92

Chotěšov - Stod, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 124,420 - 124,480

SO 4-73-93

Chotěšov - Stod, zajištění kabelu NN, VN, VO

SO 5-73-91

Přeložka kabelu NN k regulační stanici plynu v km 127,073

SO 5-73-92

ŽST Stod, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 127,290

SO 5-73-93

ŽST Stod, přeložka kabelového vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 127,500

SO 5-73-94

ŽST Stod, zajištění kabelu NN, VN, VO

SO 5-73-95

ŽST Stod, přeložka nadz. vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. v žkm 136,540

D.2.1.5.5 Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení
SO 1-73-01

Přeložka sdělovacích kabelů UPC v žkm 107,820

SO 1-73-02

Přeložka sdělovacích kabelů T-Mobile v žkm 108,325

SO 1-73-03

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 0,436

SO 2-73-01

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 2,312

SO 2-73-02

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 4,745

SO 2-73-03

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 5,170

SO 2-73-04

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 5,394

SO 2-73-05

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 7,113

SO 3-73-01

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 9,700

SO 3-73-02

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 11,085
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SO 4-73-01

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 123,993

SO 4-73-02

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 127,085

SO 5-73-01

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 127,501

SO 5-73-02

Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v žkm 128,500

D.2.1.6 Potrubní vedení
D.2.1.6.1 Potrubní vedení (voda)
SO 1-71-01

Přeložka vodovodu DN 500 (km 0,437)

SO 2-71-01

Úprava vodovodních přípojek (úprava komunikace v km 1,250)

SO 2-71-02

Přeložka vodovodu DN 400 (km 2,203)

SO 2-71-03

Přeložka vodovodu DN 110 (km 5,227 v rámci přeložky komunikace)

SO 2-71-04

Přeložka vodovodu DN 225 (pod mostem v km 7,098)

SO 2-71-05

Přeložka vodovodu DN 400 (km 9,762)

SO 3-71-01

Vodovodní přípojka, Zast. Zbůch (technologická budova)

SO 4-71-01

Přeložka vodovodu DN 160 (km 127,042)

SO 4-71-02

Přeložka vodovodu DN 300 (km 127,087)

SO 5-71-01

Vodovodní přípojka, ŽST Stod (sklad a garáž pro MUV)

SO 5-71-02

Vodovodní přípojka, ŽST Stod (výpravní budova)

SO 5-71-03

Vodní zdroj a přípojka vody pro TNS

D.2.1.6.2 Potrubní vedení (kanalizace)
SO 1-70-01

Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 (Pod železničním mostem v km 0,215)

SO 1-70-02

Přeložka dešťové kanalizace DN 300 (Pod železničním mostem v km 0,215)

SO 1-70-03

Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 0,215

SO 1-70-04

Dešťová kanalizace TB Nová Hospoda

SO 2-70-01

Přeložka dešťové kanalizace DN 250 (pod komunikací v km 1,189)

SO 2-70-02

Kanalizační přípojka, odvodnění žel. mostu v km 4,700-5,030 (most přes D5)

SO 3-70-01

Kanalizační přípojka, odvodnění Zast. Zbůch (přístup na nástupiště, přemostění)

SO 3-70-02

Kanalizační přípojka, Zast. Zbůch (technologická budova)

SO 4-70-01

Přeložka jednotné kanalizace DN 300 (km 126,484)

SO 4-70-02

Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 127,065

SO 5-70-01.1

Přeložka jednotné kanalizace DN 800 (km 127,458)

SO 5-70-01.2

Odvodnění komunikace Stříbrská (Stod, km 127,500)

SO 5-70-02

Přeložka a prodloužení jednotné kanalizace DN 600 (km 127,612)

SO 5-70-03.1

Kanalizační přípojka, odvodnění podchodu v ŽST Stod

SO 5-70-03.2

Kanalizace, odvodnění ŽST Stod

SO 5-70-04

Kanalizační přípojka, odvodnění VB v ŽST Stod

SO 5-70-05

Kanalizační přípojka, odvodnění technologické budovy v ŽST Stod (sklad a garáž pro MUV)
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SO 5-70-06

Odpadní jímka pro TNS

D.2.1.6.3 Potrubní vedení (plyn)
SO 2-72-01

Přeložka STL plynovodu PE d 225 v km 1,092

SO 2-72-02

Přeložka STL plynovodu PE d 50 v km 3,578

SO 2-72-03

Přeložka VTL plynovodu DN 700 v km 3,598

SO 2-72-04

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 3,607

SO 2-72-05

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,683

SO 2-72-06

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 7,122

SO 2-72-07

Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 7,130

SO 2-72-08

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 9,700

SO 2-72-09

Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 9,857

SO 3-72-01

Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 122,318

SO 4-72-01

Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 123,836

SO 4-72-02

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 125,624

SO 4-72-03

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 126,826

SO 4-72-04

Přeložka STL plynovodu PE d 90 v km 127,080

SO 5-72-01

Přeložka STL plynovodu PE d 90 v km 127,599

SO 5-72-02

Přípojka plynovodu, ŽST Stod (sklad a garáž pro MUV)

SO 5-72-03

Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 128,799

D.2.1.8 Pozemní komunikace
SO 1-30-01

Úprava místní komunikace (Železniční most v km 0,215, zeď km 0,423-0,490)

SO 1-30-02

Přístupová komunikace k technologické budově (km 0,300)

SO 2-30-01

Přístupová komunikace do zahrádkářské kolonie (v km dráhy 0,890)

SO 2-30-02

Přístupová komunikace k technologické budově SPS (km 0,900)

SO 2-30-03

Přeložka ulice Prostřední (Plzeň) (Železniční most v km 1,046)

SO 2-30-04

Přeložka lesní cesty (nadjezd v km 1,535)

SO 2-30-05

Úprava lesní cesty (vpravo podél tělesa dráhy v km 1,710)

SO 2-30-06

Úprava lesní cesty (vpravo podél tělesa dráhy v km 2,250)

SO 2-30-07

Přeložka komunikace - Studentská (Vejprnice) - K Plzni (Plzeň) (Silniční most v km 2,370)

SO 2-30-08

Úprava lesní cesty (vpravo podél tělesa dráhy v km 2,700)

SO 2-30-09

Úprava lesní cesty (vlevo podél tělesa dráhy v km 3,050)

SO 2-30-10

Přeložka komunikace III/2032 (Silniční most v km 3,585)

SO 2-30-11

Úprava lesní cesty (vpravo podél tělesa dráhy v km 4,769 - 58m)

SO 2-30-12

Přeložka lesní cesty (silniční podjezd v km 4,759)

SO 2-30-13

Přeložka ulice Polesní (Sulkov) (Železniční most v km 5,105)

SO 2-30-14

Přeložka cyklotrasy (vlevo podél tělesa dráhy / dálnice v km 5,540)

SO 2-30-15

Přeložka lesní cesty (vpravo dráhy v km 5,950)
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SO 2-30-16

Přeložka obslužné komunikace (vlevo dráhy v km cca 6,800 - těžiště kom - 563m.)

SO 2-30-17

Přeložka komunikace III/2033 (Silniční most v km 7,105)

SO 2-30-19

Přeložka polní cesty (Železniční most v km 8,261)

SO 2-30-20

Přeložka obslužné komunikace (vlevo dráhy v km 9,650 - těžiště kom - 853m.)

SO 2-30-21

Přeložka komunikace II/180 (Silniční most v km 9,722)

SO 2-30-22

Přístupová komunikace (vpravo dráhy v km 9,750)

SO 2-30-23

Staveništní komunikace

SO 2-30-24

Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě)

SO 2-30-91

Zařízení přestupního uzlu Líně (P+R, parking, BUS, apod.)

SO 3-30-01

Přístupová komunikace na PANSKÉ POLE (vpravo dráhy v km cca 10,800)

SO 3-30-02

Přístupová komunikace k technologické budově (km 11,000)

SO 3-30-03

Přístupová komunikace k ŽST Zbůch

SO 3-30-04

Přístupová komunikace VAČINA (vpravo dráhy v km 121,350 - těžiště kom - 450m)
(Silniční most v km 11,081)

SO 3-30-05

Přístupová kom. Ječné POLE (vpravo dráhy v km 121,900)

SO 3-30-06

Staveništní komunikace

SO 3-30-07

Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě)

SO 4-30-01

Přístupová kom. Hlínové POLE (vpravo dráhy v km 122,650)

SO 4-30-02

Přeložka komunikace III/0266 (Železniční most v km 123,989)

SO 4-30-03

Přístupová kom. Pod Kůlnou (vlevo nové dráhy v km 124,150 - těžiště kom - 237m)

SO 4-30-04

Přístupová komunikace k zastávce Chotěšov u Stoda (Železniční most v km 124,302
(podchod pro pěší)

SO 4-30-05

Přeložka komunikace III/2038 Kotovická (vpravo nové tratě - těžiště km 124,300 - 780m)

SO 4-30-06

Přeložka ulice Ořechová (Chotěšov) (Silniční most v km 125,090)

SO 4-30-07

Staveništní komunikace

SO 4-30-08

Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě)

SO 4-30-09

Přístupová kom. Pod Kůlnou (vlevo nové dráhy v km 124,150 - těžiště kom - 237m)

SO 4-30-10

Přístupová kom. Za Tratí (vlevo dráhy v km 122,720)

SO 5-30-01

Úprava propojení ulic Průmyslová - Kotovická (Stod) (Železniční most v km 127,065)

SO 5-30-02

Přeložka komunikace II/230 (Stod) (Silniční most v km 127,476) - křižovatkový motiv

SO 5-30-03

Přístupová komunikace k provozním objektům SŽDC (km 128,000)

SO 5-30-04

Přístupová komunikace k TNS (těžiště cca km 136,300)

SO 5-30-05

Staveništní komunikace

SO 5-30-06

Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě)

SO 5-30-07

Parkoviště Stod – Průmyslová

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 5-44-01

ŽST Stod, kabelovod
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D.2.1.10 Protihlukové objekty
SO 1-50-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, protihlukové stěny vlevo a vpravo

SO 2-50-01

Plzeň - Chotěšov, protihlukové stěny vlevo, část 1

SO 2-50-02

Plzeň - Chotěšov, protihlukové stěny vlevo, část 2

SO 3-50-01

ŽST Chotěšov, protihlukové stěny vlevo

SO 4-50-01

Chotěšov - Stod, protihlukové stěny vlevo

SO 5-50-01

ŽST Stod, protihlukové stěny vlevo a vpravo

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)
SO 1-40-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, technologická budova

SO 3-40-01

ŽST Chotěšov, technologická budova

SO 5-40-01

ŽST Stod, úpravy stávající VB

SO 5-40-02

ŽST Stod, garáž pro MUV

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 2-41-01

Zast. Líně, přístřešky na nástupištích

SO 3-41-01

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), přístřešky na nástupištích

SO 4-41-01

Zast. Chotěšov u Stoda, přístřešky na nástupištích

SO 5-41-01

ŽST Stod, zastřešení nástupišť a východů z podchodu

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření
SO 5-51-01

ŽST Stod, IPO

D.2.2.4 Orientační systém
SO 2-43-01

Zast. Líně, orientační systém

SO 3-43-01

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), orientační systém

SO 4-43-01

Zast. Chotěšov u Stoda, orientační systém

SO 5-43-01

ŽST Stod, orientační systém

D.2.2.5 Demolice
SO 1-45-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, demolice

SO 2-45-01

Plzeň - Chotěšov, demolice

SO 3-45-01

ŽST Chotěšov, demolice

SO 5-45-01

ŽST Stod, demolice

D.2.2.14 Vnější vybavení budov
SO 1-42-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, oplocení - soukromí vlastníci

SO 2-42-01

Zast. Líně, drobná architektura

SO 2-42-02

Plzeň - Chotěšov, oplocení - soukromí vlastníci

SO 3-42-01

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), drobná architektura

SO 3-42-02

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), oplocení - SŽDC
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SO 3-42-03

Zast. Zbůch (v obvodu ŽST Chotěšov), oplocení - soukromí vlastníci

SO 4-42-01

Zast. Chotěšov u Stoda, drobná architektura

SO 4-42-02

Chotěšov - Stod, oplocení - SŽDC

SO 4-42-03

Chotěšov - Stod, oplocení - soukromí vlastníci

SO 5-42-01

ŽST Stod, drobná architektura

SO 5-42-02

ŽST Stod, oplocení - SŽDC

SO 5-42-03

ŽST Stod, oplocení - soukromí vlastníci

D.2.3 Trakční a energetická zařízení
D.2.3.1 Trakční vedení
SO 9-60-01

ŽST Plzeň hl.n., Jižní předměstí - Nová Hospoda, TV

SO 9-60-02

ŽST Plzeň hl.n., Jižní předměstí, připojení SpS

SO 1-60-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, TV

SO 1-60-02

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, připojení transformátoru EOV na TV

SO 1-60-03

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, připojení SpS na TV

SO 2-60-01

Plzeň - Chotěšov, TV

SO 3-60-01

ŽST Chotěšov, TV

SO 3-60-02

ŽST Chotěšov, připojení transformátorů EOV na TV

SO 3-60-03

ŽST Chotěšov, připojení SpS na TV

SO 4-60-01

Chotěšov - Stod, TV

SO 5-60-01

ŽST Stod, TV

SO 5-60-02

ŽST Stod, připojení transformátorů EOV na TV

SO 5-60-03

ŽST Stod, připojení napájecího vedení TNS na TV

SO 5-60-04

ŽST Stod, připojení zpětného vedení TNS

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
SO 5-40-03

ŽST Stod, TNS

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část
SO 1-40-02

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, spínací stanice

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický – EOV)
SO 1-64-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, elektrický ohřev výměn

SO 1-64-02

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, TS25/0,46kV pro EOV včetně nap. příp. VN

SO 3-64-01

ŽST Chotěšov, elektrický ohřev výměn

SO 3-64-02

ŽST Chotěšov, TS25/0,46kV pro EOV včetně nap. příp. VN

SO 5-64-01

ŽST Stod, elektrický ohřev výměn

SO 5-64-02

ŽST Stod, TS25/0,46kV pro EOV včetně nap. příp. VN

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 1-62-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, přípojka nn
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SO 1-62-02

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 1-62-03

ŽST Plzeň hl.n., SpS Nová Hospoda, přípojka nn

SO 1-62-04

ŽST Plzeň hl.n., SpS Nová Hospoda, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 1-62-05

ŽST Plzeň hl.n., SpS Nová Hospoda, dálkové ovládání úsekových odpojovačů

SO 2-62-01

Plzeň - Chotěšov - zast. Líně, přípojka nn v žkm 5,380

SO 2-62-02

Plzeň - Chotěšov - zast. Líně, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 2-62-03

Plzeň - Zbůch - zastávka Líně, přípojka nn

SO 3-62-01

ŽST Chotěšov, přípojka vn

SO 3-62-02

ŽST Chotěšov, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 3-62-03

ŽST Chotěšov, dálkové ovládání úsekových odpojovačů

SO 4-62-01

Chotěšov - Stod - zast. Chotěšov u Stoda, přípojka nn

SO 4-62-02

Chotěšov - Stod - zast. Chotěšov u Stoda, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 4-62-03

Chotěšov - Stod - zast. Chotěšov u Stoda, demontáž stávajících rozvodů nn

SO 5-62-01

ŽST Stod, přípojka vn

SO 5-62-02

ŽST Stod, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 5-62-03

ŽST Stod, dálkové ovládání úsekových odpojovačů

SO 5-62-04

ŽST Stod, osvětlení podchodu

SO 5-62-05

ŽST Stod, napájecí stanice, přípojka vn pro vlastní spotřebu napájecí stanice Stod

SO 5-62-06

ŽST Stod, napájecí stanice, venkovní rozvody nn a osvětlení

SO 5-62-07

ŽST Stod, napájecí stanice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 1-61-01

ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 2-61-01

Plzeň - Chotěšov, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 3-61-01

ŽST Chotěšov, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 4-61-01

Chotěšov - Stod, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 5-61-01

ŽST Stod, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 9-61-01

ŽST Plzeň hl.n., Jižní předměstí - Nová Hospoda, ukolejnění vodivých konstrukcí

D.2.3.8 Vnější uzemnění
SO 1-65-01

SpS Nová Hospoda, vnější uzemnění

SO 5-65-01

TNS Stod, vnější uzemnění

B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení stavby

10/2022

Termín ukončení stavby

04/2026
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B.I.8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:

Plzeňský

Obec:

Plzeň, Vejprnice, Líně, Úherce, Zbůch, Chotěšov, Stod, Hradec

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)

B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1.

Půda

Záměr je umístěn na pozemcích zemědělského půdního fondu, lesních pozemcích, ostatních
a vodních plochách, v katastrálních územích
- Hradec u Stoda
- Chotěšov
- Líně
- Plzeň
- Skvrňany
- Stod
- Týnec u Chotěšova
- Úherce u Nýřan
- Vejprnice
- Zbůch
Na základě technického řešení rozpracovaného ve fázi DÚR jsou na základě záborového elaborátu
určeny výměry odnímaných ploch, viz níže. (pozn. zpřesněním technického řešení, příp.
v navazujících stupních projektové dokumentace může dojít k upřesnění výměr záborů.
ZPF: Celkový trvalý zábor 50,9658 ha a dočasný zábor nad 1 rok 26,5834 ha.
PUPFL: Celkový trvalý zábor 22,5087 ha, dočasný zábor 7,1308 ha.
Tab.č.6 Výměry trvalého záboru dle druhu pozemku - ZPF
katastrální území

Trvalý
[m2]

zábor

ZPF Dočasný
[m2]

zábor

Hradec u Stoda

10 445

0

Chotěšov

98 465

62 925

Líně

66 237

13 148

Skvrňany

16 004

1 507

Stod

50 352

11 001

SUDOP PRAHA a.s.
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katastrální území

Trvalý
[m2]

zábor

ZPF Dočasný
[m2]

zábor

Týnec u Chotěšova

14 600

80 742

Úherce u Nýřan

115 611

55 926

Vejprnice

11 534

17 070

Zbůch

126 410
509 658

23 515

Celkem

ZPF

nad

1

rok

265 834

Tab.č.7 Výměry trvalého záboru dle druhu pozemku - PUPFL
Trvalý zábor PUPFL
[m2]

Dočasný zábor
PUPFL nad 1 rok
[m2]

Dočasný zábor PUPFL do 1
roku
[m2]

Líně

53 332

22 146

Líně

Skvrňany

67 467

13 843

Skvrňany

Vejprnice

104 288

35 319

Vejprnice

Celkem

225 087

71 308

Celkem

katastrální území

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
SUDOP PRAHA a.s.
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• 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
• 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.
h) ochranné pásmo dráhy
- realizací tohoto záměru vzniká ochranné pásmo 100 m od osy krajní koleje
u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, a u dráhy zkušební 100
m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy
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B.II.2.

Voda

Provoz
SO 1-70-03 Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 0,215 - SO odvádí
povrchové a drenážní vody od objektu mostu. Vody budou napojeny do stávající dešťové
kanalizace DN 300.

SO 1-70-04 Dešťová kanalizace TB Nová Hospoda - SO odvádí dešťové vody ze střechy
technologické budovy. Vody budou napojeny do stávající dešťové kanalizace DN 300

SO 2-70-02 Kanalizační přípojka, odvodnění žel. mostu v km 4,700-5,030 (most přes D5) - SO
odvádí povrchové a drenážní vody od objektu mostu. Vody budou vzhledem k absenci stávající
kanalizace odvedeny pomocí povrchových žlábků do přilehlého drobného vodního toku
(Sulkovský potok) a příkopů.

Celková plocha mostu 0.49ha je rozdělena do čtyř zhruba stejně velkých polí z nichž každé je
odvodněno samostatnou přípojkou. Vody jsou svedeny do silničních příkopů případně do přilehlé
vodoteče.
Přítok vody do každé přípojky je cca Qi = Q/4 = 51,2 / 4 = 12.8 l/s
SO 3-70-02 Kanalizační přípojka, Zast. Zbůch (technologická budova) - SO odvádí odpadní vody
z technologické budovy. Je navržena splašková odpadní jímka, vzhledem k absenci splaškové
kanalizace v blízkosti objektu. Dešťové vody budou sváděny do drážního příkopu.
Splaškové vody jsou odvedeny do odpadní jímky.
Bilance potřeby vody
(dle vyhlášky 120/2011) zaměstnanci 250 dní 14 m3/os
Průměrná denní:
Qp
= 1 x 56 l
= 56 l/den
Maxim. denní:
Qm = 56 x 1,25 = 70 l/den
SUDOP PRAHA a.s.
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Maxim. hodinová
Qh
= 70 x 2,1/8 = 18,37 l/den =0,005 l/s
Roční :
Qr
= 365 x 56
= 20,44 m3
Bilance odtoku splaškových vod
Průměrná denní
Qs
= 56 l/den
Z výpočtu vyplývá, že roční objem odpadních vod v nátoku na jímku je 20,44 m3. Jímka byla
navržena o objemu 12,00 m3 tak, aby byla vyvážena 2 x za rok.

SO 4-70-02 Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 127,065 - povrchové a
drenážní vody budou od objektu mostu sváděny do šachty a dále pomocí přípojky do nově
navržené dešťové kanalizace

SO 5-70-01.2 Odvodnění komunikace Stříbrská (Stod, km 127,500) - Komunikace bude
odvodněna pomocí uličních vpustí, ty budou napojeny na nově navrhovanou kanalizaci vedoucí
v komunikaci (Sdružená investice SŽDC a ŘSD). Příkopy komunikace budou do kanalizace
svedeny pomocí horské vpusti.

SO 5-70-02 Přeložka a prodloužení jednotné kanalizace DN 600 (km 127,612) - Vtoková jímka
bude přepojena od stávající jednotné kanalizace do nově navrhované dešťové kanalizace
SUDOP PRAHA a.s.
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vybudované v rámci sdružené investice SŽDC a ŘSD. Cílem tohoto opatření je odlehčit stávající
nekapacitní jednotné kanalizaci od drážních vod a vod z komunikace I/26.

SO 5-70-03.1 Kanalizační přípojka, odvodnění podchodu v ŽST Stod - odvodnění podchodu bude
probíhat přečerpáním do kanalizační šachty navrhované kanalizace.
Vody z podchodu budou přečerpávány do navrhované kanalizace.
Vody z podchodu cca 3 l/s
SO 5-70-03.2 Kanalizace, odvodnění ŽST Stod - dešťové vody z přístřešků nástupišť v železniční
stanici Stod budou odváděny do nové kanalizace. Do kanalizace budou napojeny i střechy z
drážních budov a trativody

SO 5-70-04 Kanalizační přípojka, odvodnění VB v ŽST Stod - splaškové vody budou odváděny
do stávající jednotné kanalizace, dešťové vody jsou napojeny do navrhované kanalizace SO 5-7003.2
Bilance potřeby vody
(dle vyhlášky 120/2011) zaměstnanci 250 dní 14 m3/os
Průměrná denní:
Qp
= 6 x 56 l
= 336 l/den
Maxim. denní:
Qm = 336 x 1,25 = 420 l/den
Maxim. hodinová
Qh
= (420 x 1.5)/8 = 78,75 l/h =0,02 l/s
Roční :
Qr
= 365 x 336 = 122,64 m3
Bilance odtoku splaškových vod
Průměrná denní Qs = 336 l/den
Roční objem odpadních vod Qr = 122,64 m3

SO 5-70-05 Kanalizační přípojka, odvodnění technologické budovy v ŽST Stod (sklad a garáž pro
MUV) - splaškové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace, dešťové vody jsou
napojeny do navrhované kanalizace SO 5-70-03.2

SUDOP PRAHA a.s.
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Bilance potřeby vody
(dle vyhlášky 120/2011) zaměstnanci 250 dní 14 m3/os
Průměrná denní:
Qp
= 6 x 56 l
= 336 l/den
Maxim. denní:
Qm = 336 x 1,25 = 420 l/den
Maxim. hodinová
Qh
= (420 x 1.5)/8 = 78,75 l/h =0,02 l/s
Roční :
Qr
= 365 x 336 = 122,64 m3
Bilance odtoku splaškových vod
Průměrná denní Qs = 336 l/den
Roční objem odpadních vod Qr = 122,64 m3

SO 5-70-06 Vodní zdroj a přípojka vody pro TNS
Splaškové vody jsou odvedeny do odpadní jímky.
Bilance potřeby vody
(dle vyhlášky 120/2011) zaměstnanci 250 dní 14 m3/os
Průměrná denní:
Qp
= 1 x 56 l
= 56 l/den
Maxim. denní:
Qm = 56 x 1,25 = 70 l/den
Maxim. hodinová
Qh
= 70 x 2,1/8 = 18,37 l/den =0,005 l/s
Roční :
Qr
= 365 x 56
= 20,44 m3
Bilance odtoku splaškových vod
Průměrná denní Qs = 56 l/den
Z výpočtu vyplývá, že roční objem odpadních vod v nátoku na jímku je 20,44 m3. Jímka byla
navržena o objemu 12,00 m3 tak, aby byla vyvážena 2 x za rok.

Výstavba
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.
Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.
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.
SUDOP PRAHA a.s.
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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
- 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 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.
Celkové množství výkopové zeminy zařazené do I. třídy těžitelnosti činí cca
2 439 612 t, do II. třídy těžitelnosti činí cca 7 863 t. Výkopovou zeminu nebude možné využít
v předmětné stavbě.
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V souladu s platnou legislativou navrhujeme přebytečnou výkopovou zeminu využít na povrchu
terénu k terénním úpravám nebo na rekultivace lidskou činností postižených pozemků
a k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl.
B.II.4.
Energetické zdroje
Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
Energetická bilance – EOV
Příkon EOV (instalovaný = soudobý):
355 kW
Odhad roční spotřeby EOV:
700 MWh/rok
SO 1-64-01 ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, elektrický ohřev výměn
Energetická bilance EOV
Název odběru
Pi [kW]
Ps [kW]
Nové - Technologie EOV TS1-EOV

109

SO 3-64-01 ŽST Chotěšov, elektrický ohřev výměn
Energetická bilance EOV
Název odběru
Pi [kW]
Nové - Technologie EOV TS2-EOV1
27,4
Nové - Technologie EOV TS2-EOV2
73,1
Nové - Technologie EOV TS2-EOV3
49,2

109

Ps [kW]
27,4
73,1
49,2

149,7
SO 5-64-01 ŽST Stod, elektrický ohřev výměn
Energetická bilance EOV
Název odběru
Nové - Technologie EOV TS3-EOV1
Nové - Technologie EOV TS3-EOV2

Pi [kW]
62,0
34,5

Ps [kW]
62,0
34,5

96,5
Energetická bilance – rozvody NN (včetně osvětlení) v majetku SŽDC s.o.
Celkový výkon:
Název odběru
Pi [kW]
Ps [kW]
529
391
SO 1-62-01 ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, přípojka nn
SO 1-62-02 ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, venkovní rozvody nn a osvětlení
Energetická bilance
Název odběru
Technologická budova – vlastní spotř.
Technologie zab. zařízení
Technologie sděl. zařízení
Venkovní osvětlení

Pi [kW]
20
30
14
6

Ps [kW]
16
24
10
6

Celkem včetně

70

56

SO 1-62-03 ŽST Plzeň hl.n., SpS Nová Hospoda, přípojka nn
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]
Ps [kW]
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Technologická budova SpS Nová Hospoda – vlastní spotř
18,0
10,0
SO 1-62-04 ŽST Plzeň hl.n., SpS Nová Hospoda, venkovní rozvody nn a osvětlení
Energetická bilance
Název odběru

Pi [kW]

Ps [kW]

Venkovní osvětlení
1,5
1,5
SO 2-62-01 Plzeň – Chotěšov – zast. Líně, přípojka nn v žkm 5,380
Nový stav
Pro účely umístění nových technologických zařízení bude cca v novém žkm 5,380 umístěn
technologický objekt.
V rámci tohoto stavebního objektu bude vybudována nn přípojka z určeného místa ČEZu, které je
nyní v řešení a bude projednáno a odsouhlaseno se správcem SEE, SŽE po obdržení návrhu
smlouvy od ČEZu. Dle určeného místa bude v blízkosti technologického objektu vybudován nový
rozvaděč umístěný v pilíři. Rozvaděč bude obsahovat distribuční měření a přepěťovou ochranu.
Nová napájecí kabelová vedení jsou navržena v provedení AYKY. Kabelová vedení jsou uložena
v zemi v kabelových žlabech, pod mechanicky namáhanými plochami v obetonovaných
chráničkách. V případě použití trubek s kruhovým průřezem musí být počet otvorů navýšen na
1,5 násobek počtu čtvercových otvorů. Veškeré trasování a ukládání kabelů je navrženo v souladu
s příslušnými ČSN a předpisy SŽDC s.o..
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]
Technologie sdělovací
18,0
Napájecí soustavy:
• 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C

Ps [kW]
10,0

SO 2-62-02 Plzeň – Chotěšov – zast. Líně, venkovní rozvody nn a osvětlení
SO 2-62-03 Plzeň – Chotěšov – zast. Líně, přípojka nn
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]
Ps [kW]
Venkovní osvětlení
1,5
1,5
Osvětlení přístřešků
0,6
0,6
SSZT
5,0
3,0
Celkem včetně
7,1
7,1
Napájecí soustavy:
• 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
SO 3-62-01 ŽST Chotěšov, přípojka vn
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]

Ps [kW]

Trafostanice, vlastní spotřeba
Technologie zab. Zařízení
Technologie sděl. zařízení
Lávka pro cestující
Zastřešení nástupišť - elektroinstalace
Venkovní osvětlení

6,5
41
14
6
5
28

3
22
10
6
4
28

Celkem bez EOV

100

73
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SO 4-62-01 Chotěšov – Stod - zast. Chotěšov u Stoda, přípojka nn
SO 4-62-02 Chotěšov – Stod - zast. Chotěšov u Stoda, venkovní rozvody nn a osvětlení
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]
Ps [kW]
Venkovní osvětlení
1,5
1,5
Osvětlení přístřešků
0,6
0,6
SSZT
5,0
3,0
Celkem
7,1
SO 5-62-01 ŽST Stod, přípojka vn
SO 5-62-02 ŽST Stod, venkovní rozvody nn a osvětlení
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]
Trafostanice, vlastní spotřeba
6,5
Výpravní budova
24
Technologie zab. zařízení
40
Technologie sděl. zařízení
20
Podchod včetně výtahů
18
Zastřešení nástupišť - elektroinstalace
12
Venkovní osvětlení
35

5,1

Ps [kW]
3
18
21
16
18
8
35

Celkem
155
119
SO 5-62-05 ŽST Stod, napájecí stanice, přípojka vn pro vlastní spotřebu napájecí stanice
Stod
SO 5-62-06 ŽST Stod, napájecí stanice, venkovní rozvody nn a osvětlení
Energetická bilance
Název odběru
Pi [kW]
Ps [kW]
Trafostanice, vlastní spotřeba
6,5
3
Výpravní budova
24
18
Technologie zab. zařízení
40
21
Technologie sděl. zařízení
20
16
Podchod včetně výtahů
18
18
Zastřešení nástupišť - elektroinstalace
12
8
Venkovní osvětlení
35
35
Celkem

155

119

B.II.5.
Biologická rozmanitost
Potenciální přirozenou vegetaci (Neuhäuslová et al. 2001) představují na většině řešeného úseku
bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, případně Abieti-Quercetum),
ve střední části území (okolí Zbůchu) jsou mapovány potenciální brusinkové borové doubravy
(Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum).
Předmětné území tvoří krajina s převahou zemědělské půdy a malým podílem rozptýlené zeleně,
tvořené zejména vegetačním doprovodem stávající trati a většího počtu regulovaných vodních
toků oddělujících jednotlivá pole. Lesy se vyskytují na úseku trati mezi 109. a 113. km.
V dřevinné skladbě jednoznačně dominuje borovice lesní. Zvláště u okrajů lesů je častý dub
(místy i doubravy – Nová Hospoda), méně bříza. Lesy v okolí Líní (km 114 – 115) jsou tvořeny
převážně smrkovými kulturami, často s příměsí borovice lesní, dubu, při okrajích osik, olší. Okraj
trati z větší části lemují husté keřové porosty, akáty, kopřivy, maliníky, atd. Pole jsou
převažujícím biotopem na úseku trati od Chotěšova do Stodu (řepka, slunečnice, obilí). Pole
ohraničují především vodní toky, louky a komunikace, místy též sídla. Travní porosty jsou vzácné,
SUDOP PRAHA a.s.
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většinou se jedná o vlhké louky Calthion i Molinion. Podél potoků se vyskytují olšové jaseniny
(Pruno-Fraxinetum). Trasa záměru prochází v blízkosti dvou rybníků a jedné tůně zarůstající
dřevinami. V případě bezejmenného rybníka na Zálužském potoce u Týnce dojde k zásahu do nivy
odtoku, která je v současné době tvořena obhospodařovanou místy podmáčenou loukou. Nový
rybník u Líní je přírodní rezervací, vyhlášenou k ochraně významného hnízdiště a shromaždiště
ptactva, jedná se o rybník s rozsáhlými rákosinami, plánovaný záměr povede v blízkosti
severozápadního a severního okraje rezervace, přetne ornitologicky významné ruderální plochy
v okolí ochranného pásma PR severně od její hranice.
V řešeném území byl proveden floristický průzkum v letním aspektu vegetační sezóny 2016 a
jarním aspektu sezóny 2017. Na jeho základě lze konstatovat, že celková zjištěná druhová
bohatost je sice poměrně vysoká, avšak druhové spektrum je tvořeno pouze běžnými a v celém
okolí široce rozšířenými (často ruderálními a dalšími nepůvodními) druhy. V území dotčeném
záměrem nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů zařazených
v červeném seznamu byly zaznamenány rybíz alpinský (Ribes alpinum) a zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea), zařazené v kategorii C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost - méně
ohrožené, a dále žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), zařazená v kategorii C3 - druhy ohrožené.
Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že z hlediska flóry a vegetace zkoumané
území nepředstavuje lokalitu zvýšené hodnoty.
Ornitologický průzkum v létě 2016 a na jaře 2017 zjistil v zájmovém území výskyt 73 druhů
ptáků, z nichž větší část v území hnízdí a drtivá většina využívá koridor stavby a jeho blízké okolí
jako potravní biotop. Diverzita avifauny odpovídá poměrně pestré nabídce prostředí v trase
záměru, zaznamenány byly lesní druhy stejně jako druhy otevřené krajiny, vodní a mokřadní a
v neposlední řadě synantropní, větší část zjištěných druhů patří mezi běžnější zástupce ptačí fauny
ČR. Mezi 21 druhy Červeného seznamu a 14 zvláště chráněnými druhy jsou zastoupeny vodní a
mokřadní ptáci, dravci a pěvci.
Nový rybník se stejnojmennou přírodní rezervací je velmi významnou ornitologickou lokalitou.
Kromě hnízdní kolonie racků chechtavých čítající až několik stovek párů představuje důležitou
tahovou zastávku. Z území přírodní rezervace a blízkého okolí existují záznamy o výskytu
několika desítek dalších ptačích druhů kromě průzkumem zjištěných, včetně celé řady zvláště
chráněných a ohrožených. Mezi alespoň občasně se vyskytujícími druhy je dalších 16 zvláště
chráněných druhů a 19 druhů červeného seznamu (jsou uvedeny v tabulce na následující straně).
Entomologický průzkum probíhal zejména na potenciálních místech výskytu zvláště chráněných a
ohrožených druhů, zahrnoval především brouky, denní motýly a vybrané skupiny blanokřídlých.
Zjištěny byly převážně eurytopní, široce rozšířené druhy. Ze zvláště chráněných druhů hmyzu byl
zaznamenán výskyt nejméně 5 druhů čmeláků (Bombus sp.), lesních mravenců (Formica sp.) a
prskavce menšího (Brachinus explodens). Všechny tyto druhy náleží do kategorie ohrožený (§3).
Čmeláci jsou široce rozšíření a hojní v celém území, mravenci zejména v lesních úsecích (včetně
borové mlaziny a paseky za dálnicí D5). Prskavec menší byl nalezen u cesty poblíž borové
mlaziny a na J okraji lesíku u hranice OP Nový rybník, dá se předpokládat jeho výskyt i v dalších
úsecích stavby.
Jedná se o zoologicky nejvýznamnější část území, záměr se těsně přibližuje k ochrannému pásmu
rezervace.
Z plazů se v území hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích a na dalších
zastíněných místech byl zaznamenán slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy jsou zvláště
chráněné i vedené v červeném seznamu.
U savců bylo sledováno zejména vedení migračních tras v oblasti a jejich případné křížení s trasou
záměru. Velmi početný je ve všech úsecích zejména výskyt srnce obecného (Capreolus capreolus)
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a především v lesních úsecích a jejich blízkosti prasete divokého (Sus scrofa). Během průzkumu
bylo celkem zaznamenáno 9 druhů savců, z nichž veverka obecná (Sciurus vulgaris) je zvláště
chráněná (v kategorii ohrožený druh) a zajíc polní (Lepus europaeus) je veden v červeném
seznamu jako téměř ohrožený druh (NT). Vydra říční byla v nedávné minulosti opakovaně zjištěna
v řece Radbuze, která protéká J okrajem Chotěšova. Bezejmenná vodoteč, kterou trasa záměru
křižuje v polích mezi Chotěšovem a Stodem, je přítokem Radbuzy.
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 obec Líně a Vejprnice.
Z hlediska biologické rozmanitosti je rovněž zásadním ukazatelem podíl orné a lesní půdy
v zájmovém území. Nejvyšší podíl orné půdy je na území obce Úherce a nejvyšší podíl lesní půdy
je na území obce Líně.
Tab.č.8 Podíl orné půdy z celkového území.
Obec
Plzeň
Vejprnice
Líně
Úherce
Zbůch
Chotěšov
Stod
Hradec

Orná půda (ha)
4219
429
316
479
334
1484
1031
354

Podíl orné půdy (%)
30,6
41,7
30,8
59,9
38,9
55,3
51,5
52,6

Lesní půda (ha)
2579
331
368
123
153
591
383
137

Podíl lesní půdy (%)
18,7
32,1
35,9
15,3
17,8
22,0
19,1
20,4

http://www.risy.cz/cs
Tab.č.9 Podíl lesní půdy z celkového území.
Obec
Plzeň
Vejprnice
Líně
Úherce
Zbůch
Chotěšov
Stod
Hradec
http://www.risy.cz/cs
Tab.č.10 Koeficient ekologické stability v dané obci.
Obec
Plzeň
Vejprnice
Líně
Úherce
Zbůch
Chotěšov
Stod
Hradec

SUDOP PRAHA a.s.

Koeficient ekologické stability
0,51
0,82
0,92
0,43
0,42
0,57
0,52
0,52
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
Využitím přilehlé silniční sítě - městské a místní komunikace města Plzně ve správě Správa
veřejného statku města Plzně. V rámci stavby budou řešeny přeložky několika komunikací II., III.
třídy, místních komunikací, polních a lesních cest ve správě SÚS, obcí a jiných vlastníků a
správců.
B.II.6.

Z hlediska veřejné dopravy se v blízkosti žst. Stod nacházejí zastávky linkových autobusů veřejné
autobusové dopravy. V rámci samostatné akce se předpokládá přestavba přednádražního prostoru
s přímým napojením autobusové, IAD na vlakovou dopravu.
Po dobu stavby budou využívány tyto komunikace:
I/26 - páteřní komunikace, kde se předpokládá provoz těžkých nákladních vozidel na skládky a k
zemníkům.
III/19340, III/20310, II/2038, II/0266, II/180, III/2033, III/2032, II/203 - provoz vozidel stavby na
staveniště odbočením z I/26, D5 nebo navržené staveništní komunikace podél nového tělesa
dráhy.
Tyršova (Stod), Nádražní (Stod), Stříbrská (Stod), Průmyslová(Stod), Ořechová (Chotěšov), U
Dráhy (Chotěšov), Starý důl (Chotěšov), Topolová (Zbůch), U Vlečky (Zbůch), K Plzni (Plzeň),
Prostřední (Plzeň), Studentská (Plzeň), Regensburská (Plzeň), Domažlická (Plzeň), Dopravní
(Plzeň) - (A2) provoz vozidel stavby na staveniště odbočením z I/26, D5 nebo navržené
staveništní komunikace podél nového tělesa dráhy.
Staveništní komunikace podél tělesa dráhy - páteřní komunikace, kde se předpokládá provoz
těžkých nákladních vozidel na skládky a k zemníkům. Některé úseky komunikace jsou navrženy
čistě jen pro stavbu, jiné jsou vedeny v místě nově navržených tras.
Doprava v klidu
Doprava v klidu není prioritně předmětem této stavby.
V rámci budování nových a přesouvaných železničních zastávek Líně, Zbůch a Chotěšov u Stoda
jsou navrženy plochy pro parkování vozidel osobní automobilové dopravy (P+R), stání pro kola,
plochy pro zastavení vozidel (K+R) a zastávky pro autobusovou dopravu, které umožní rychlý
přestup cestujících mezi jednotlivými druhy dopravy.
V železniční stanici Stod je železniční stavba koordinována s připravovanou stavbou Přestupního
terminálu Stod, ve kterém je řešen prostor přednádraží z pohledu autobusové veřejné dopravy a
automobilové individuální dopravy. Návaznost obou staveb po realizaci umožní rychlý a krátký
přestup mezi jednotlivými druhy dopravy. V rámci železniční stavby je pak u rekonstruované
výpravní budovy vymezen prostor pro odstavování kol.
Pěší a cyklistické stezky
Pěší a cyklistické stezky nejsou prioritně předmětem stavby. V rámci stavby dochází pouze
k jejich úpravě vedení v případě přerušení nebo v případech překládání komunikací, kterých jsou
součástí. Uvedené úpravy se dotknou pěší trasy (modré) mezi Vejprnicemi a Novou Hospodou
Plzeň, cyklotras č. 2258, 2259, 2271, 2166 a naučných stezek NS Líňská okružní trasa, NS
Stodsko.
Žádná z uvedených tras nebude zcela přerušena a zrušena, pouze dojde k úpravě vedení po nových
mostních objektech nebo po překládaných komunikacích.
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Údaje o výstupech

B.III.
B.III.1.

Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží

Znečištění vody
V průběhu výstavby mohou být povrchové vody znečištěny vnosem kontaminantů do toků a do
podzemních vod se pak mohou dostávat znečišťující látky z vod povrchových. Přímým zdrojem
znečištění mohou být úkapy nebezpečných látek ze strojních mechanismů, případně unik
závadných látek v případě havárie.
V období výstavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu
v rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným
nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba nachází v bezprostřední
blízkosti vodních toků, v záplavovém území a zasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů.
Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím
používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Z tohoto důvodu bude
zpracován plán opatření pro případ havárie pro období výstavby, který obsahuje náležitosti
vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění.
Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude možné riziko znečištění
vod během výstavby a provozu vlivem havárii zcela minimalizováno.
Znečištění půdy a půdního podloží
Během výstavby se nepředpokládá znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem
mohou být pouze úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů nebo
únik nebezpečných látek v případě havárie. V období vlastního provozu jsou zdrojem možným
znečištění především havárie.
Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude možné riziko kontaminace
půd a půdního podloží během výstavby a provozu záměru vlivem havárií zcela minimalizováno.
Znečištění ovzduší
Provoz
Vzhledem ke skutečnosti, modernizovaná trať bude elektrifikována, nebude po dokončení stavby
okolí železniční tratě zatěžováno žádnými emisemi souvisejícími s provozem.
V rámci posuzovaného záměru bude upraveno parkoviště ve Stodu.
SO 5-30-07 Parkoviště Stod – Průmyslová
Nové zemní těleso dráhy zasahuje v ul. Průmyslová do stávajících zpevněných ploch, které slouží
jako soukromé parkoviště nedaleké firmy. Tento stavební objekt řeší jejich náhradu. Jedná se o
nově navržených 66 parkovacích míst o rozměrech 2,65 x 5,00 m s komunikací šířky 2 x 3,00 m
(počet bouraných stávajících míst je 49), která se napojuje v severní části stávajícího parkoviště.
Nedotčená místa stávajících stání budou využita pro zařízení staveniště dráhy a součástí tohoto
objektu je také jejich oprava.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít provoz parkoviště v navrženém uspořádání (tj. nahrazení
stávajících 49 stání navrženými 66 stáními) zásadnější vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě.
Velikost imisního příspěvku sledovaných škodlivých látek oproti současnému stavu bude
zanedbatelná.
Pozn. Dle zák. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší vydává MŽP ČR závazné stanovisko k umístění
stavby parkoviště s kapacitou až nad 500 parkovacích stání. K řízení o vydání závazného
SUDOP PRAHA a.s.
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stanoviska podle odstavce 1 písm. b) pro parkovací stání v počtu 66, nemusí tedy žadatel
předkládat rozptylovou studii pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až
3 přílohy č. 1
Výstavba
V rámci stavby je navrženo umístění recyklační základny ve výhybně Chotěšov v km 129,8
(stávající ŽKM), (nově pojmenovaná jako ŽST Chotěšov, nový ŽKM 122,5). Nebližší obytná
zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 480 m v obci Starý Důl a 780 m v obci Chotěšov od
plánované recyklační základny. Vlastní třídění bude probíhat na pozemku v k.ú. Chotěšov p.č.
1124
Během roku 2024 zde bude vytříděno 10 800 t štěrku.
Staré štěrkové lože je navrženo recyklovat na štěrkodrť fr.0/32. Štěrk z kolejiště bude odtěžen
sanační čističkou např. strojem SČ 600 a přemístěn železničními vagony na recyklační základnu.
Recyklační základna je navržena ve výhybně Chotěšov, kde bude vytříděn pro další použití do
podkladních vrstev.
Obousměrný způsob přepravy vytěženého štěrku ze železničního svršku bude zajištěn
v maximální možné míře po železnici. Odvoz silniční dopravou je uvažován především u
podsítného, které bude uloženo na skládce Vysoká u Doubravy a to v množství cca 3 240 t.
Liniové zdroje
Budou tvořit těžká nákladní vozidla (TNV) obsluhující staveniště. Při odvozu podsítného
z přetříděného štěrku. Pro odvoz je počítáno s nákladními auty o objemu korby do 18 m3 –
nosností až 25 tun.
Celkový počet jízd potřebných k odvozu podsítného činí 260 jízd/ cca14 dní.
Toto odpovídá 2-3TNV/ hod.
Jedná se však pouze o TNV obsluhující plochu recyklační základny v km 129,8 (stávající ŽKM),
nový ŽKM 122,5, NIKOLI celkový počet vozidel pohybujících se po celém úseku stavby. Počet
jízdy nákladních vozidel je uvažován se zpáteční jízdou. 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.)
Hlavními přímo emitovanými polutanty z dopravy, vznikajícími při spalování paliva, jsou:
•

oxid dusičitý NO2

•

benzen

•

uhlovodíky a polyaromatické uhlovodíky

•

oxid uhelnatý NO

•

tuhé znečišťující látky – TZL

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 PM 10 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, ale jejich navýšení je již uvažováno v nové verzi
programu MEFA v.13. Program MEFA 13 však uvažuje množství resuspendovaných částic pouze
SUDOP PRAHA a.s.
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ze zpevněných povrchů komunikací, byla resuspenze na nezpevněné komunikaci – výjezdu ze
staveniště, dopočtena samostatně.
Výpočet resuspenze z nezpevněné komunikace (metodika AP)
Emisní faktor pro nezpevněné povrchy mimo veřejných komunikací:
E = k * (s/12)a * (W/3)b * (365-P)/365 [g/voz./km], kde
s

obsah jemnozrnné složky v % - viz metodika

W

váha vozidel (t) 25t

P

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)

a,b,k

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]
Během roku 2024 stavby bude použito k odvozu podsítného z plochy recyklační základny v km
129,8 (stávající ŽKM), nový ŽKM 122,5. – 260 TNV(25t).
Uvažovaná délka nezpevněné 50 m ke komunikace I/26.
Tab.č.11 Roční úhrn resuspenze TZL z povrchu staveništní komunikace/rok stavby dle AP 13.2.2.u
nezpevněných povrchů v oblasti Plzně
Staveništní
komunikace
Oblast Plzeň

prach-PM10

prach-PM2,5

Roční úhrn emisí (kg/rok)
6,74

0,07

Bodové zdroje
Ze spalování nafty v pístových spalovacích motorech při pohonu třídiče budou vznikat emise
NOx, TZL, Benzen, BaP a jsou vypočtené z množství spálené nafty na výrobu 1 tuny vytříděného
materiálu.
Novým dočasným – bodovým zdrojem budou pohonné jednotky třídiče - dieslové motory
Pro primární třídění je využívána mobilní třídící jednotka, která využívá pro pohon zabudovanou
elektrocentrálu. Dieselmotor elektrocentrály (např. Perkins 1103A-33TG2 o výkonu 48-52kW)
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.
SUDOP PRAHA a.s.
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Tab.č.12 Celkový úhrn emisí z motoru třídiče (Perkins 1103A-33TG2) a dle normy STAGE IIIB a MEFA13
(benzen a bezo(a)pyren)
Emise E(f) (g.kw-'.h-1)

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

Tab.č.13 Celkový úhrn emisí z motorů recyklační linky za jednotlivé etapy výstavby
recyklační základna v km 129,8
Množství
NOx
PM2,5
PM10
Benzen
Benzo(a)pyren
Emise z provozu Počet dnů recykl.
recyklace materiálu/
pohonu třídiče
v rámci
rok
[kg/etapu] [kg/etapu] [kg/etapu] [kg/etapu] [g/etapu]
etapy
(m3)
Časová
2024

etapa

14

10 800

23,08

0,05

0,34

0,139

0,0106

Plošné zdroje
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.
Jako plošný zdroj je označena plocha recyklační základny v km 129,8 (stávající ŽKM), nový
ŽKM 122,5. kde 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:
Střední:
otáček.
Těžké:

Užitné práce. Dlouhé časové úseky na volnoběh. Jeřábovací práce.
Průměrné výkopové práce. Nakládka vozidel se střídáním volnoběhu a plných
Nepřetržitá těžba ve tvrdém nebo skalnatém materiálu.

Práce na ploše ZS jsou ohodnoceny jako střední kategorie - spíše k horní hranici spotřeby.
Údaj o spotřebě :

SUDOP PRAHA a.s.
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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.
Tab.č.14 Spotřeba pohonných hmot nakladačů
Typ/Název

lehké provoz.

středně těžké

těžké provoz.

provozní

nakladače

pod.

provoz. pod.

pod.

hmotnost

W190C

9 - 12 l/Mh

14 - 18 l/Mh

20 - 23 l/Mh

W270B

13 - 19 l/Mh

21 - 26 l/Mh

29-34 l/Mh

motor

výkon

17,6 t

230 Hp

145 kW

24,6 t

320 Hp

239 kW

Tab.č.15 Emisní faktory nakladače uváděné výrobcem a normou STAGE IIIB
Emise E(f)
(g.kw-'.h-1)

CO

HC

NOx

PM

Benzen

B(a)P

Del výrobce
W270B

0.222

0.009

1.232

0.009

0,000878

8,167.10-7

W190C

0,23

0,02

1.53

0.0106

0,00091

8,462.10-7

Dle normy
STAGE IIIB

3,5

0,19

2,0

0,025

0,0138

1,287.10-5

0,231

0,0125

0,132

1,65.10-3

9,206.10-4

8,582.10-7

Emise při výkonu
239kW
g/s
Dle Stage IIIB
kat.L

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.16 Celkový úhrn emisí z motoru nakladače za jednotlivé etapy výstavby
recyklační základna v km 129,8
Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky

Počet dnů
recyklace

Časová etapa
2024

2.

v rámci
etapy

14

Množství
recykl.
materiálu

NOx

PM2,5

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

(m3)

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[g/etapu]

66,53

0,064

0,420

0,464

0,0004

10 800

Emise TZL z mechanických procesů třídiče a kolového nakladače
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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.
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 frakce 0-32 z třídiče

Ef 3,0g/t materiálu

Nabrání nakladačem

Ef 0,1g/t materiálu

Naložení na vagón

Ef 0,1g/t materiálu

Ef celkem

Ef 6,5g/t materiálu

Manipulace s materiálem v r. 2024
Vytěžený a odvezený materiál celkem 10 800t * 6,5g/t = 70,2kg 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
studií- autoři: Ing. M.Modlík, Ing.H. Hnilicová ČHMÚ)
Tato intenzita dopravy je natolik nízká, že se prakticky neprojeví na pozadí imisního příspěvku od
plochy staveniště.
1. Sekundární prašnost z ploch deponií
V rámci plochy recyklační základny v km 129,8 (stávající ŽKM), nový ŽKM 122,5. je během stavby
uvažováno s dočasnou deponií 10 800m3 vytěženého materiálu, po dobu cca 3měs. V roce 2024.
Protože ve Sdělení 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 není uveden emisní faktor pro
výpočet prašnosti z materiálu uloženého v deponiích, byl pro výpočet tohoto faktoru použit vztah
daný metodikou AP, 13.2.4 (Celková manipulace a skladování materiálu v deponiích)
Emisní faktor pro skladování a manipulaci s materiálem v deponii:
(U / 2.2)1,3
E = k * (0,0016) * (M / 2)1,4

[ kg/ t materiálu], kde

U

průměrná rychlost větru (m/s)

M

vlhkost materiálu v 4-10% viz Geologický průzkum

k

koeficient dle hodnocené frakce viz metodika
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Tab.č.17 Celkový úhrn emisí z sekundární prašnosti
Koeficient
hodnocené
frakce

M*

U

E(f)

[%]

[ m/s ]

[ kg/t ]

(k)

Množství
deponovaného
materiálu
[ t/rok ]

Emise /etapu
(1rok)
[ kg ]

Pro PM>
10μm

0.35

4

3,28

0.000371294

10 800

4,01

Pro PM>
2.5μm

0.053

4

3,28

5.62245E-05

10 800

0,61

*Pozn. Z důvodu bezpečnosti vypočtu byla uvažována hodnota vlhkosti na spodní hranici

Emise z přepravy a uložení vytěžené zeminy
Staveništní doprava ani zemní deponie nejsou vyjmenovanými stacionárními zdroji podle §11
odst.2 uvedenými v příloze č.2 zák. 201/2012Sb.
Během realizace stavby bude vytěženo 1,2 mil m3 zeminy. Tento materiál nebude v rámci stavby
využit a bude trvale uložen. .
Uložení je navrženo alternativně:
• celý objem zeminy 1,2 mil m3 bude uložen v dobývacím prostoru Lomnička I v k.ú.
Kaznějov a Lomnička u Plas
• část zeminy (480 tis. m3) bude uložen v dobývacím prostoru Lomnička I a část (720 m3) na
deponii ve Starém Dole. (čp. 522/1, 826 k. ú. Zbůch), areál bývalého vozového depa
Týnec, vlastník: Česká republika, právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty, s.
o.
Při uložení zeminy ze stavby se uvažuje s třemi variantami dopravy:
Varianta I. a II. uvažují s uložením celého objemu zeminy v dobývacím prostoru u Kaznějova,
kam bude zemina dopravena vlakem z plochy ZS8, km 123,4, viz tab.č. 57. Variantní je tedy
pouze doprava na plochu ZS8. kde bude zemina překládána na vlak.
I. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova,( v celkovém množství 1,2 mil.m3). Celý objem
materiálu se bude navážet na plochu ZS8 pouze po staveništní komunikaci, kde bude přeložen na
vlak a vlakem dopraven do Kaznějova
II. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova,( materiál rozdělen na 2x 0,6 mil.m3). Polovina
objemu se bude navážet po staveništní komunikaci a druhá polovina po komunikaci I/26. Materiál
bude dovezen na plochu ZS 8, kde bude přeložen na vlak
III.varianta - Uvažuje s uložením části objemu na trvalé deponii ve Starém Dole,( materiálu
k uložení bude 720 tis.m3) a odvozu části objemu do Kaznějova (480 tis.m3).
Na deponii bude materiál dopravován od Zbůchu po komunikaci I/26 (720 tis.m3).
Zbývající objem (480 tis.m3) bude odvezen stejně jako u varianty I. pouze po staveništní
komunikaci na plochu ZS8, kde bude přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova
Liniové zdroje
Budou tvořit těžká nákladní vozidla (TNV) navážející zeminu. Návoz bude probíhat po
komunikace I/26, staveništní komunikaci navržené podél osy koleje a místní komunikaci Červený
Újezd – Úherce. Z důvodů snížení emisí TZL budou tyto staveništní komunikace zpevněny,
opatřeny asfaltovým povrchem a pravidelně čištěny.
SUDOP PRAHA a.s.
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Těžká nákladní doprava
Budou tvořit těžká nákladní vozidla (TNV) dopravující vytěženou zeminu na plochu ZS8, popř.
deponii. Při návozu zeminy je počítáno je možno použít TNV s objemem korby do 8,3 m3 –
nosností cca 15 tun.
Jedná se však pouze o TNV určená k odvozu zeminy. NIKOLI celkový počet vozidel
pohybujících se po celém úseku stavby.
Tab.č.18 Značení dopravních úseků
ID

úsek

délka (m)

LZ1 komunikace I/26 - ZS8

9 500.00

LZ2 staveništní komunikace- ZS8

13 000.00

LZ3 komunikace I/26 -deponie

9 250.00

LZ4 staveništní komunikace- deponie

12 500.00

Tab.č.19 Množství emisí v g(μg)/s.m z těžké nákladní dopravy
ID

E_PM10

E_NO2NT

E_bApyrBUS E_BznNT

E_PM2,5BUS

LZ1 0.00009359

0.00000114 0.00131000

0.00000003

0.00002335

LZ2 0.00009441

0.00000248 0.00130133

0.00000005

0.00002395

LZ3 0.00010404

0.00000137 0.00147153

0.00000004

0.00002601

LZ4 0.00007572

0.00000179 0.00103020

0.00000004

0.00001911

Tab.č.20 Množství emisí v g(μg)/směnu z těžké nákladní dopravy
E_NO2NT
(kg)

E_bApyrBUS
(g)

E_BznNT
(kg)

E_PM25BUS (kg)

LZ1 25.6062

0.3119

0.3584

0.0082

6.3886

LZ2 35.3471

0.9285

0.4872

0.0187

8.9669

LZ3 27.7163

0.3650

0.3920

0.0107

6.9291

LZ4 27.2592

0.6444

0.3709

0.0144

6.8796

ID

E_PM10 (kg)

Tab.č.21 Množství emisí v g(ug)/s.m z těžké nákladní dopravy použité k převozu stavebního materiálu
Na celém úseku trati
ID

E_PM10

E_NO2NT

E_bApyrBUS

E_BznNT

E_PM2,5BUS

LZ1

0.00087

0.00081

0.019

0.04

0,00066
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Plošné zdroje
Plošné zdroje – plochy ZS8 a deponie jsou především zdroji emisí TZL, které vznikají při
překládce a deponování zpracovaného materiálu. Z provozu stavebních mechanizmů dále v malém
množství NOx, benzen a benzo(a)pyren z motorů nakladač, dozeru a hutnícího válce.
Jako plošný zdroj je označena plocha recyklační základny v km 129,8 (stávající ŽKM), nový
ŽKM 122,5. kde bude deponováno a tříděno štěrkové lože Jednotlivé zdroje v rámci plochy tvoří:
Motory stavební techniky pohybujícího se po ploše ZS a deponie
Pozn. Všechny uvedené a zobrazené stroje a jejich technické charakteristiky jsou pouze ilustrační
pro potřeby výpočtu.V době zpracování Rozptylové studie není znám konkrétní dodavatel stavby,
ani konkrétní stavební technika.
Množství emisí NOx, TZL, bylo vypočteno na základě emisních faktorů stanovených podle platné
emisní normy STAGE IIIB a IV., které tyto zdroje splňují. Znečišťující látky benzen a
benzo(a)pyren nejsou v této normě uvedeny.
Z tohoto důvodu byl u benzenu proveden odhad E(f) pomocí poměru emisních faktorů podle
programu MEFA 13 pro TNV při rychlosti 5km/h. EURO 4.
Pro benzo(a)pyren byl použit E(f) z příručky Evropského programu pro monitorování a hodnocení
ovzduší: tabulka 3-1,EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, vydané EEA
(Europan Enviroment Agency)
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)
Pro výpočet byl vzorově uvažovány následující stroje:
Kolový nakladač značky New Holland W270B, které splňují emisní normu Tier 4 interim (EU
norma stupeň 3B). Uvažovaná hmotnost 8t. Výkon 239kW
Spotřeba pohonných hmot je dáná náročností vykonávané práce a je řazena jako lehká / střední /
těžká.
Provozní podmínky:
Lehké:
Střední:
otáček.
Těžké:

Užitné práce. Dlouhé časové úseky na volnoběh. Jeřábovací práce.
Průměrné výkopové práce. Nakládka vozidel se střídáním volnoběhu a plných
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.1 Kolový nakladač

Tab.č.22 Spotřeba pohonných hmot nakladačů
Typ/Název
nakladače

lehké
pod.

W190C
W270B

provoz.

středně těžké
provoz. pod.

těžké
pod.

9 - 12 l/Mh

14 - 18 l/Mh

13 - 19 l/Mh

21 - 26 l/Mh

provoz.

provozní
hmotnost

motor

výkon

20 - 23 l/Mh

17,6 t

230 Hp

145 kW

29-34 l/Mh

24,6 t

320 Hp

239 kW

Tab.č.23 Emisní faktory nakladače uváděné výrobcem a normou STAGE IIIB
Emise
E(f)
CO
(g.kw-'.h-1)

HC

NOx

PM

Benzen

B(a)P

Del
W270B

0.222

0.009

1.232

0.009

0,000878

8,167.10-7

0,23

0,02

1.53

0.0106

0,00091

8,462.10-7

0,19

2,0

0,025

0,0138

4,536.10-4

0,0125

0,132

1,65.10-3

9,206.10-4

1,26.10-7

výrobce

W190C

Dle
normy
3,5
STAGE IIIB
(g.kw-'.h-1)
Emise při výkonu
239kW
0,231

g/s
Dle Stage
kat.L

IIIB

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.
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Tab.č.24 Celkový úhrn emisí z motoru nakladače za jednotlivé etapy výstavby

Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky

Časová etapa
2023-2024

Doba
využití

NOx

PM2,5

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

[kg/etapu

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[g/etapu]

2650

1,53

10,23

10,921

1,524

dny

336

Obr.č.2 Dozer

Uvažovaná hmotnost 15t
Výkon 86kW
Emisní norma: IIIA/Tier 3
Tab.č.25 Emisní faktory nakladače uváděné výrobcem a normou
Emise E(f) (g.kw-'.h-1)

CO

HC+NOx

TZL

Benzen

B(a)P

Dle normy IIIA/Tier 3

5,0

4,0

0,3

0,0138

6,3.10-4

Emise při výkonu 86kW g/s

0,119

0,09

0,0072

0,0003

0,175.10-7

Dle IIIA/Tier 3
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.
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Tab.č.26 Celkový úhrn emisí z motoru nakladače za jednotlivé etapy výstavby

Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky

Doba
využití

NOx

PM2,5

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

dny

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[g/etapu]

Časová etapa
2023-2024

336

1156

6,31

44,2

3,93

2,117

Obr.č.3 Hutnící válec

Uvažovaná hmotnost 11t
Výkon 114kW
Emisní norma: IIIA/Tier 3
Tab.č.27 Emisní faktory nakladače uváděné výrobcem a normou Tier IIIA
Emise
E(f)
CO
(g.kw-'.h-1)

HC+NOx

TZL

Benzen

B(a)P

Emise
E(f)
(g.kw-'.h-1)

Dle
normy
5,0
IIIA/Tier 3

4,0

0,3

0,0138

0,0138

5,54.10-4

0,09

0,0072

0,0003

0,00043

0,154.10-7

Emise při výkonu
86kW
g/s Dle IIIA/Tier
3

0,119

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.
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Tab.č.28 Celkový úhrn emisí z motoru nakladače za jednotlivé etapy výstavby

Emise
z provozu
pohonu
recyklační
linky

Doba
využití

NOx

PM2,5

PM10

Benzen

Benzo(a)pyren

dny

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[kg/etapu]

[g/etapu]

Časová etapa
2023-2024

336

1532

8,79

58,6

5,2

1,86

•

Emise z motorů stavební techniky pohybující se po tělese trati během realizace

Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy během kterých budou vyžívány různé sestavy
stavebních strojů:
Přípravné práce 2022/2023 (délka: 212 dní) Pro stavbu vyčleněny koleje 5 (omezená délka
vlaku na 140 m), 6, 8, 10 v ŽST Stod a SK č.3 ve výhybně Chotěšov.
•
Projednání dopravních tras a přístupů na staveniště, projednání ploch ZS, pasportizace
stávajícího stavu dopravních tras, provedení předkategorizace materiálu železničního
svršku, vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí, projednání napojení na stávající
inženýrské sítě.
•
Smýcení dřevin, odstranění ornice a hrabanky v místě nového drážního tělesa
•
Objednání materiálů a technologických zařízení pro stavbu.
•
Výstavba páteřní staveništní komunikace včetně vjezdů a výjezdů z/na staveniště.
•
Úprava stávajících komunikací před stavbou včetně provizorních výhyben.
•
Zahájení výstavby nové napájecí stanice v ŽST Stod.
Železniční provoz: bez omezení
Silniční provoz: zvýšená frekvence nákladních vozidel stavby, omezení rychlosti v místech
staveništních výjezdů
Stavební postup 1 (SP 1): (délka trvání: 244 dní) Pro stavbu vyčleněny koleje 5 (omezená délka
vlaku na 140 m), 6, 8, 10 v ŽST Stod a SK č.3 ve výhybně Chotěšov. Realizace stavebního úseku
č. 2, 4, 6, 8, 10.
• Pokračují zemní práce na přeložce včetně zemních prací na přeložkách komunikací.
• Zahájení výstavby nýřanského zhlaví ŽST Chotěšov, nové zastávky Zbůch vč. nových
nástupišť a zastřešení.
• Výstavba provizorního nástupiště u SK č. 4 včetně střeženého přístupu.
• Po převedení provozu na SK č. 2, 4 výstavba nového kabelovodu pod SK č. 1, 3, 5 v ŽST
Stod.
• Na konci postupu před zahájením SP č.2 vložení mostních provizórií do SK č. 1, 3 v ŽST
Stod.
• Výstavba umělých staveb na přeložce.
Železniční provoz: Omezení provozu na SK určené pro stavbu - SK č. 5,6,8,10 v ŽST Stod a na
SK č. 3 ve výhybně Chotěšov. Během realizace provizorního nástupiště u SK č.4 provoz na SK
č.1,3. Po dokončení provizorního nástupiště, provoz na SK č. 3,4 během realizace pažení a
SUDOP PRAHA a.s.
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následně během realizace nového kabelovodu převedení provozu na SK č. 2,4. Po dokončení
kabelovodu provoz jako ve stávajícím stavu.
Silniční provoz: Vjezd/výjezd staveništní techniky z/na stavbu na projednaných místech. Dle
probíhajících stavebních prací postupné převedení silničního provozu na nové nadjezdy. V
průběhu přepojování omezení provozu na jeden jízdní pruh v místě napojení nové přeložky na
stávající těleso komunikace.
Technologická přestávka
Stavební postup 2 (SP 2): (délka trvání: 220 dní) Pro stavbu vyčleněny koleje 5 (omezená
délka vlaku na 140 m) v ŽST Stod a krátkodobě mezi vlaky SK č.3 ve výhybně Chotěšov. V
druhé polovině postupu zahájení stavebního postupu č.1a. Realizace stavebního úseku č. 1, 2, 4, 5,
6, 8, 9,10.
• Pokračuje výstavba dvoukolejné přeložky tratě včetně umělých staveb.
• Zahájení výstavby 1. stavebního úseku včetně umělých staveb na odb. Nová Hospoda.
• Rekonstrukce ŽST Stod je navržena ve dvou fázích
Stavební postup 3 (SP 3): (délka trvání: 32 dní) Po dokončení přeložky trati dojde v nepřetržité
výluce k propojení stavebních úseků přeložky včetně zhlaví v ŽST Stod a SK n.č.1 v ŽST Zbůch.
Realizace stavebního úseku č. 3, 5, 7, 8, 9, 10.
• Zahájením nepřetržité výluky budou odstartovány práce na propojení již dokončených
stavebních úseků stavby v místě křížení se stávající tratí. Budou dokončeny obě zhlaví v
ŽST Stod, dokončena SK č.1 v nové ŽST Zbůch a zapojena stávající trať v místě zast.
Zbůch.
• Snesení výhybek č.1,2,3,4,5,9a,13,16,17 v ŽST Stod a č. 1,2,3,4,5,6,7,8 ve Výhybně
Chotěšov.
• Snesení TK v úseku ŽST Stod - zast. Zbůch.
• Budou realizovány brány TV nad SK v ŽST Stod a ŽST Chotěšov.
• Zahájena rekonstrukce VB v ŽST Stod po uvedení do provozu MPZZ.
• Výstavba umělých staveb: SO 4-21-01, SO 3-21-01.
Technologická přestávka
Stavební postup 4 (SP 4): (délka trvání: 150 dní)
Realizace stavebního úseku č. 9, 10.
• Dokončuje se SK n.č.3,3a,5 v ŽST Stod
• Výstavba umělých staveb: SO 5-20-01
Železniční provoz: V ŽST Stod provoz na SK n.č. 1,2,3. V ŽST Zbůch provoz na Sk n.č.1,2,3.
Provoz v TÚ ŽST Stod - odb. Nová Hospoda po nové i stávající trati.
Silniční provoz: Provoz po nových komunikacích. Dočasná omezení provozu při provádění ochran
svahů silničních těles a malování vodorovného dopravního značení. Při demolici původního mostu
v km 134,097 zastaven provoz při snášení nosných konstrukcí a zúžení provozu na jeden jízdní
pruh při demolici opěr.
Veškeré zemní i stavební práce včetně provozu nákladní staveništní dopravy budou
v předmětných lokalitách omezeny na denní dobu od 6:00 h do 22:00 h.
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Přehled stavebních strojů a zařízení uvažovaných pro jednotlivé modelové situace je, včetně
předpokládané doby jejich provozu, uveden v tabulce 18 rozptylové studie.
Tab. č.29 Roční úhrn emisí ze spalovacích motorů stavební mechanizace stavby
NOx
Modernizace

•

prach-PM2,5

benzen

Roční úhrn emisí (t/rok)

žel. trati
Km 113.626135.800

prach-PM10

6.170

1,23

1,184

Benzo(a)pyren
kg/rok

0,031

0,043

Výpočet resuspenze TZL z pojížděných ploch staveniště (metodika AP, 13.2.2)

Emisní faktor pro nezpevněné povrchy mimo veřejných komunikací:
E = k * (s/12)a * (W/3)b * (365-P)/365 [g/voz./km], kde
s

obsah jemnozrnné složky v % - viz metodika

W

váha stavební techniky (t) – 6t

P

počet dnů v roce se srážkami > 0.254mm - 95dnů pro oblast Plzně (vzhledem ke
skutečnosti, že tento údaj není k dispozici, byl uvažován počet dní se srážkami >
1.0mm. výpočet je pak na straně bezpečnosti)

a,b,k

empir. konstanty viz metodika

E (PM10) = 423 * (8.5/12)0.9 * (6t/3)0.45 * (365-95)/365 [g/voz./km]
E (PM10) = 206,8 [g/voz.6t/km]
E (PM2,5) = 42,3 * (8.5/12)0.9 * (6t/3)0.45 * (365-95)/365 [g/voz./km]
E (PM2,5) = 2,05 [g/voz.6t/km]
Při uvažované pracovní rychlosti 5km/hod je celková vzdálenost za 8hod. Za směnu 40km, což
odpovídá . – 0,827kg PM10/směnu a 0,008kg PM2,5/směnu.
Během výstavby v letech 2022-2026 budou zemní práce probíhat nejdéle v roce 2023 v rámci
stavebního postupu č. 1 a to celkem 215dnů. Rok 2023 byl tedy vybrán jako výpočtový, protože
v tomto roce budou emise TZL nejvyšší.
Emise PM10 v r. 2023 budou činit: 7,12t
Emise PM2,5 v r. 2023 budou činit: 0,7t
• Emise TZL z mechanických procesů vzniklých při manipulaci s prašnými materiály
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.
Protože však při výstavbě železničního tělesa budou do konstrukčních vrstev použité různé
materiály než jen kamenivo, byl emisní faktor stanoven na základě EMEP/EEA Emission
inventory guidebook 2016 část 2.A.5.a Tab.3.2
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(https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidancechapters/2-industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-a-quarrying/view)
Tab. č.30 Emisní faktory tuhých znečišťujících látek

E(f) PM10

50g/t materiálu

E(f) PM2,5

7,6g/t materiálu

Celkové množství manipulovaného materiálu za dobu stavby: 2 160 000t
Celkové množství emisí PM10

108t

Celkové množství emisí PM2,5

16,4t

Sekundární prašnost z ploch trvalé deponie a ZS8
Dočasná deponie během stavby
V rámci plochy ZS8 je uvažováno během překládky s dočasnou deponií 10 000m3 vytěženého
materiálu, po dobu cca 16měs. (během let 2023-2024)
V rámci plochy trvalé deponie je uvažováno s uložením 1,2mil.t vytěžené, ukládání bude probíhat
po dobu cca 16měs. (během let 2023-2024)
Protože ve Sdělení 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 není uveden emisní faktor pro
výpočet prašnosti z materiálu uloženého v deponiích, byl pro výpočet tohoto faktoru použit vztah
daný „Metodikou pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti- Projekt
TA ČR č. TA02020245“https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/castice_pm10/$FILE/OOOmetodika_stavby_emisni_faktory-20160413.pdf
Emisní faktor pro skladování a manipulaci s materiálem v deponii:
(Uv / 2.2)1,3
E = (0,00056) * (M / 2)1,4
U

[ kg/ t materiálu], kde

průměrná rychlost větru (m/s)
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M

vlhkost materiálu v 17% viz geotechnický odhad na základě dříve provedených měřeních

k

koeficient.dle hodnocené frakce viz metodika

Tab.č.31 Celkový úhrn emisí z sekundární prašnosti
M*

U

E(f)

[%]

[ m/s ]

[ kg/t ]

Množství
deponovaného
materiálu [ t ] /

Emise /

2023-2024

[ kg ]

2023-2024

Pro
PM>
10μm

17

3,28

0,000047

720 000

33,84

Pro
PM>
2.5μm

17

3,28

7,05E-06

720 000

5,08

Pojezdy po nezpevněné ploše trvalé deponie
Stanovení emisí bylo provedeno na základě „Metodiky pro stanovení produkce emisí
znečišťujících látek ze stavební činnosti- Projekt TA ČR č. TA02020245“
Pro účely výpočtu je uvažováno s pojížděním na ploše deponie:
2x nakladač
2x dozer
1x hutnící válec
Emisní faktor TZL pro pojížení na nezpevněné ploše:
E = 1,5 x (s/12)0,9 x ((Wt x 1,1023)/3)0,45 x (S/30) x 0,2819
S

průměrná rychlost vozidel (km/hod)

Wt

průměrná hmotnost vozidel (t)

s

podíl jemných částic menších než 75um (%)

[ kg/ vozokm], kde

Tab.č.32 Celkový úhrn emisí z pojezdů po nezpevněné ploše
Množství PM10/

Množství PM2,5/

2023-2024

2023-2024

[ t/rok ]

[ t/rok ]

0,088

0,739

0,074

9

0,117

0,982

0,098

9

0,102

0,856

0,086

S

Wt

s

E(f)

[ km/hod]

[t]

[%]

[kg/ vozokm ]

nakladač

5

8

9

dozer

5

15

hut.válec

5

11

Pozn. Podíl PM2,5 činí 10%

B.III.2.
Provoz

Odpadní vody
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SO 3-70-02 Kanalizační přípojka, Zast. Zbůch (technologická budova) - SO odvádí odpadní vody
z technologické budovy. Je navržena splašková odpadní jímka, vzhledem k absenci splaškové
kanalizace v blízkosti objektu.
SO 1-70-03 Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 0,215 - SO odvádí
povrchové a drenážní vody od objektu mostu. Vody budou napojeny do stávající dešťové
kanalizace DN 300.
SO 1-70-04 Dešťová kanalizace TB Nová Hospoda - SO odvádí dešťové vody ze střechy
technologické budovy. Vody budou napojeny do stávající dešťové kanalizace DN 300
SO 2-70-02 Kanalizační přípojka, odvodnění žel. mostu v km 4,700-5,030 (most přes D5) - SO
odvádí povrchové a drenážní vody od objektu mostu. Vody budou vzhledem k absenci stávající
kanalizace odvedeny pomocí povrchových žlábků do přilehlého drobného vodního toku
(Sulkovský potok) a příkopů.
SO 4-70-02 Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 127,065 - povrchové a
drenážní vody budou od objektu mostu sváděny do šachty a dále pomocí přípojky do nově
navržené dešťové kanalizace
SO 5-70-01.2 Odvodnění komunikace Stříbrská (Stod, km 127,500) - Komunikace bude
odvodněna pomocí uličních vpustí, ty budou napojeny na nově navrhovanou kanalizaci vedoucí v
komunikaci (Sdružená investice SŽDC a ŘSD). Příkopy komunikace budou do kanalizace
svedeny pomocí horské vpusti.
SO 5-70-02 Přeložka a prodloužení jednotné kanalizace DN 600 (km 127,612) - Vtoková jímka
bude přepojena od stávající jednotné kanalizace do nově navrhované dešťové kanalizace
vybudované v rámci sdružené investice SŽDC a ŘSD. Cílem tohoto opatření je odlehčit stávající
nekapacitní jednotné kanalizaci od drážních vod a vod z komunikace I/26.
SO 5-70-03.1 Kanalizační přípojka, odvodnění podchodu v ŽST Stod - odvodnění podchodu bude
probíhat přečerpáním do kanalizační šachty navrhované kanalizace.
SO 5-70-03.2 Kanalizace, odvodnění ŽST Stod - dešťové vody z přístřešků nástupišť v železniční
stanici Stod budou odváděny do nové kanalizace. Do kanalizace budou napojeny i střechy z
drážních budov a trativody
SO 5-70-04 Kanalizační přípojka, odvodnění VB v ŽST Stod - splaškové vody budou odváděny
do stávající jednotné kanalizace, dešťové vody jsou napojeny do navrhované kanalizace SO 5-7003.2
SO 5-70-05 Kanalizační přípojka, odvodnění technologické budovy v ŽST Stod (sklad a garáž pro
MUV) - splaškové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace, dešťové vody jsou
napojeny do navrhované kanalizace SO 5-70-03.2
Výstavba
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.
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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
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,
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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,
i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
Poznámka:
Bude určen odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné
nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat původce odpadu (zhotovitele stavby) při
jednání s orgány státní správy.
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto
zákoně.
V rámci projekčních prací a na základě Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který byl zveřejněn ve Věstníku
MŽP v březnu 2008, ročník XVIII, částka 3, byla provedena prohlídka stavby a zpracován
protokol o prohlídce, jehož součástí je i odborné stanovisko pověřené osoby k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.
Úplná dokumentace „Kontaminace štěrkového lože“, včetně odborného stanoviska pověřené
osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (zpracovaného ing. Milošem Štolbou pověřená osoba k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, rozhodnutí MŽP ČR č.j.:
91261/ENV/10/5970/720/10 ze dne 18.11.2010, platnost prodloužena rozhodnutím MŽP ČR č.j.:
83870/ENV/13/5882/720/13 ze dne 2.12.2013) a včetně příloh (plány odběru vzorků a protokoly
laboratorních zkoušek), je součástí projektové dokumentace. Celkem bylo ve stanovené části
stavby dopravní infrastruktury (liniové stavby) vykopáno 26 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) bylo následně v souladu s plánem odběru vzorků vytvořeno
celkem 7 reprezentativních terénních vzorky (K) štěrkového lože. Reprezentativní vzorky byly
vytvořeny tak, aby poskytly informaci o znečištění použitých stavebních materiálů štěrkového
lože a podložních konstrukčních vrstev.
Na základě průzkumu terénu a informací získaných od investora akce bylo stanoveno 26 míst
odběru vzorků pro určení míry znečištění štěrkového lože železničního svršku.
Vzorky byly odebrány dne 3.5. 2017 z pražcového podloží v místech, jejichž staničení je uvedeno
v následující tabulce.
Tab. č. 33 Lokalizace odebraných vzorků
Reprezentativní
Místo odběru místních vzorků
terénní vzorek
Železniční stanice Stod, km 135,300 - 134,500 (1)
pražcové podloží - kolej č. 1, 2, 3, 5, km 135,050
K1
pražcové podloží - kolej č. 1, 2, 3, 5, km 134,750
Traťový úsek Stod - výhybna Chotěšov, km 134,400 - 130,400 (2)
pražcové podloží - kolej č. 1, km 134,100
K2
pražcové podloží - kolej č. 1, km 133,800
SUDOP PRAHA a.s.
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Reprezentativní
terénní vzorek

Místo odběru místních vzorků

pražcové podloží - kolej č. 1, km 133,550
pražcové podloží - kolej č. 1, km 133,200
pražcové podloží - kolej č. 1, km 132,900
pražcové podloží - kolej č. 1, km 132,600
pražcové podloží - kolej č. 1, km 132,300
pražcové podloží - kolej č. 1, km 132,000
K3
pražcové podloží - kolej č. 1, km 131,700
pražcové podloží - kolej č. 1, km 131,300
pražcové podloží - kolej č. 1, km 131,100
pražcové podloží - kolej č. 1, km 130,950
K4
pražcové podloží - kolej č. 1, km 130,700
pražcové podloží - kolej č. 1, km 130,400
Výhybna Chotěšov, km 130,400 - 129,400 (3)
pražcové podloží - kolej č. 1, 2, 3, km 130,280
K5
pražcové podloží - kolej č. 1, 2, 3, km 129,900
pražcové podloží - kolej č. 1, 2, 3, km 129,600
Traťový úsek výhybna Chotěšov - Nýřany, km 127,500 - 129,100 (4)
pražcové podloží - kolej č. 1, km 129,100
pražcové podloží - kolej č. 1, km 128,500
K6
pražcové podloží - kolej č. 1, km 128,000
pražcové podloží - kolej č. 1, km 127,500
Traťový úsek Vejprnice - Plzeň-Jižní Předměstí, km 114,200 - 113,580 (5)
pražcové podloží - kolej č. 1, km 114,150
K7
pražcové podloží - kolej č. 1, km 113,900
pražcové podloží - kolej č. 1, km 113,675

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

* hloubka odběru vzorku vztažena k temeni kolejnice

Rozsah chemických analýz
Rozsah chemických analýz u vzorků vychází 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 a je doplněn o zkoušku ke zjištění
limitní hodnoty bóru z tabulky č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 94/2016 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů. Ekotoxicita byla ověřována v rozsahu tabulky č. 1.1 přílohy č. 1
vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
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. 1.1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 94/2016 Sb. uvádí požadavky na výsledky
ekotoxikologických testů a stanovuje limitní koncentrace ve výluhu pro hodnocení nebezpečné
vlastnosti HP 14 - Ekotoxický.
Tabulka č. 2 z přílohy č. 1 vyhlášky č. 94/2016 Sb. stanovuje limitní koncentrace ve výluhu pro
hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 15 - Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou
z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl.

SUDOP PRAHA a.s.
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Výsledky chemických analýz
Tab.č. 34 - 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
Jednosytné fenoly
Chloridy
Fluoridy
Sírany
As
Ba
Cd
Cr celkový
Cu
Hg
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Mo
RL (rozpuštěné látky)
pH
1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Třídy vyluhovatelnosti v mg/l

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

I

IIa

IIb

III

9,26
< 0,005
< 1,00
0,338
16,2
< 0,0010
0,0430
< 0,00050
0,0013
< 0,0100
< 0,00100
0,0027
0,0025
0,0024
< 0,0050
0,0383
< 0,0010
269
7,28

9,40
< 0,005
< 1,00
< 0,200
16,0
< 0,0010
0,0635
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
0,0076
0,0017
< 0,0010
< 0,0050
0,158
0,0012
363
7,86

9,51
< 0,005
< 1,00
< 0,200
35,4
0,0012
0,0465
< 0,00050
0,0016
< 0,0100
< 0,00100
0,0121
0,0030
< 0,0010
< 0,0050
0,0763
< 0,0010
256
6,33

5,20
< 0,005
< 1,00
< 0,200
60,4
< 0,0010
0,0533
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
< 0,0020
< 0,0010
0,0019
< 0,0050
0,165
0,0016
200
8,04

4,38
< 0,005
< 1,00
< 0,200
10,8
< 0,0010
0,0296
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
0,0164
0,0020
0,0011
< 0,0050
0,0184
< 0,0010
237
7,13

8,06
< 0,005
< 1,00
< 0,200
14,1
< 0,0010
0,0544
< 0,00050
0,0024
< 0,0100
< 0,00100
0,0077
0,0012
0,0012
< 0,0050
0,0201
< 0,0010
183
7,46

9,71
< 0,005
< 1,00
< 0,200
27,5
< 0,0010
0,0659
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
0,0048
0,0013
0,0012
< 0,0050
0,0261
< 0,0010
177
7,36

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

80

80

100

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

vyhovuje/nevyhovuje s výhradou - na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr při zohlednění nejistoty měření může/nemusí limitní hodnotu
přesahovat

SUDOP PRAHA a.s.
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Tab. č.35 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:

(1)

(2)

(3)

Reprezentativní
K1
K2
K3
K4
K5
vzorek:
SUMA BENZENU, TOLUENU, ETHYLBENZENU A XYLENŮ
BTEX
< 0,170
< 0,170
< 0,170
< 0,170
< 0,170
UHLOVODÍKY OBSAHUJÍCÍ 10 AŽ 40 UHLÍKOVÝCH ATOMŮ V MOLEKULE
Uhlovodíky C10-C40
556
912
1 250
497
940
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (SUMA VYBRANÝCH PAU)
Suma PAU
26,3
7,27
4,99
7,80
204
POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (SUMA KONGENERŮ Č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Suma kongenerů PCB
< 0,140
< 0,140
< 0,140
< 0,140
< 0,140
TOC (CELKOVÝ ORGANICKÝ UHLÍK)
TOC
79 500
88 000
106 000
58 600
73 800
1)

(4)

(5)

K6

K7

Limitní koncentrace
škodlivin pro odpady
v mg/kg sušiny

< 0,170

< 0,170

6

1 560

634

500

45,0

4,91

80

< 0,140

0,637

1

138 000

68 000

30 0001) (3 %)

v případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC =< 50 mg/l

Tab.č. 36 Srovnání výsledků analýz s nejvýše přípustnými koncentracemi škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky
skupiny S - ostatní odpad (podskupiny S-OO3), pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC pro výluhovou třídu číslo IIa uvedená v tabulce 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:

(1)

(2)

Reprezentativní
K1
K2
K3
K4
vzorek:
UHLOVODÍKY OBSAHUJÍCÍ 10 AŽ 40 UHLÍKOVÝCH ATOMŮ V MOLEKULE
Uhlovodíky C10-C40
556
912
1 250
497
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (SUMA VYBRANÝCH PAU)
Suma PAU
26,3
7,27
4,99
7,80
EXTRAHOVANÉ ORGANICKY VÁZANÉ HALOGENY
EOX
< 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0

SUDOP PRAHA a.s.

(3)

(4)

(5)

K5

K6

K7

940

1 560

634

750

204

45,0

4,91

80

< 1,0

< 1,0

< 1,0

50

Limitní hodnota
v mg/kg sušiny
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Tab.č. 37 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:

(1)

(2)

Reprezentativní
K1
K2
K3
K4
vzorek:
Kovy
As
52,2
43,6
70,8
69,7
Cd
3,39
1,28
1,26
1,53
Cr celkový
137
120
2101)
1701)
Hg
< 0,20
< 0,20
< 0,20
< 0,20
Ni
143
113
124
149
Pb
200
67,8
78,6
99,41)
V
132
106
93,3
95,9
MONOCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (NEHALOGENOVANÉ)
Suma BTEX
< 0,170
< 0,170
< 0,170
< 0,170
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY
Suma PAU
26,3
7,271)
4,991)
7,801)
CHLOROVANÉ ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY
EOX
< 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0
OSTATNÍ UHLOVODÍKY (SMĚSNÉ, NEHALOGENOVANÉ)
Uhlovodíky C10-C40
556
912
1 250
497
OSTATNÍ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (HALOGENOVANÉ)
PCB
< 0,140
< 0,140
< 0,140
< 0,140
1)

(3)

(4)

(5)

K5

K6

K7

47,9
1,221)
79,3
< 0,20
114
79,1
84,6

62,7
1,061)
92,3
< 0,20
72,7
64,9
84,7

25,9
0,70
93,5
< 0,20
145
46,7
78,9

10
1
200
0,8
80
100
180

< 0,170

< 0,170

< 0,170

0,4

204

45,0

4,911)

6

< 1,0

< 1,0

< 1,0

1

940

1 560

634

300

< 0,140

< 0,140

0,637

0,2

Limitní hodnota
v mg/kg sušiny

vyhovuje/nevyhovuje s výhradou - na základě výsledků zkoušek hodnocený parametr při zohlednění nejistoty měření může/nemusí limitní hodnotu
přesahovat
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Tab.č.38 Srovnání výsledků analýz s limitními hodnotami ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 15 dle tabulky č. 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 94/2016
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Úsek trati:
Reprezentativní vzorek:
pH
RL (rozpuštěné látky)
Fluoridy
As
Ba
Cd
Cr celkový
Cu
Hg
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Mo
B
Jednosytné fenoly

SUDOP PRAHA a.s.

(1)
K1
7,28
269
0,338
< 0,0010
0,0430
< 0,00050
0,0013
< 0,0100
< 0,00100
0,0027
0,0025
0,0024
< 0,0050
0,0383
< 0,0010
0,043
< 0,005

(2)
K2
7,86
363
< 0,200
< 0,0010
0,0635
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
0,0076
0,0017
< 0,0010
< 0,0050
0,158
0,0012
< 0,010
< 0,005

K3
6,33
256
< 0,200
0,0012
0,0465
< 0,00050
0,0016
< 0,0100
< 0,00100
0,0121
0,0030
< 0,0010
< 0,0050
0,0763
< 0,0010
0,024
< 0,005

K4
8,04
200
< 0,200
< 0,0010
0,0533
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
< 0,0020
< 0,0010
0,0019
< 0,0050
0,165
0,0016
< 0,010
< 0,005

(3)

(4)

(5)

K5
7,13
237
< 0,200
< 0,0010
0,0296
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
0,0164
0,0020
0,0011
< 0,0050
0,0184
< 0,0010
< 0,010
< 0,005

K6
7,46
183
< 0,200
< 0,0010
0,0544
< 0,00050
0,0024
< 0,0100
< 0,00100
0,0077
0,0012
0,0012
< 0,0050
0,0201
< 0,0010
< 0,010
< 0,005

K7
7,36
177
< 0,200
< 0,0010
0,0659
< 0,00050
< 0,0010
< 0,0100
< 0,00100
0,0048
0,0013
0,0012
< 0,0050
0,0261
< 0,0010
< 0,010
< 0,005

Limitní hodnota
5,5 - 13
8 000 mg/l
30 mg/l
2,5 mg/l
30 mg/l
0,5 mg/l
7 mg/l
10 mg/l
0,2 mg/l
4 mg/l
5 mg/l
0,5 mg/l
0,7 mg/l
20 mg/l
3 mg/l
90 mg/l
100 mg/l
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Tab.č. 39 Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity - nebezpečné vlastnosti HP 14 (dle tabulky č. 1.1
nebezpečných vlastností odpadů)
Úsek trati:

(1)

Reprezentativní
vzorek:

K1

Poecilia reticulata

Daphnia magna
Desmodesmus
subspicatus
Sinapis alba
Nebezpečná vlastnost
odpadů HP 14

SUDOP PRAHA a.s.

(2)
K2

K3

K4

přílohy č. 1 vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení

(3)

(4)

(5)

K5

K6

K7

mortalita
mortalita
mortalita
mortalita
mortalita
mortalita
mortalita
(limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
imobilizace
imobilizace
imobilizace
imobilizace
imobilizace
imobilizace
imobilizace
(limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l)
1,7 %
1,7 %
3,3 %
5,0 %
21,7 %
5,0 %
13,3 %
stimulace
stimulace
stimulace
stimulace
stimulace
inhibice
inhibice
(limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l)
5,2 %
4,7 %
4,0 %
2,2 %
1,2 %
11,9 %
12,7 %
inhibice
stimulace
stimulace
inhibice
inhibice
stimulace
stimulace
(limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l) (limitní test 10ml/l)
1,6 %
0,9 %
4,1 %
5,6 %
7,3 %
1,3 %
10,7 %
NE

NE

NE

NE

NE

NE

Limitní hodnoty
(doba působení)

LC50 < 10 ml.l-1
(96 hodin)
EC50 < 10 ml.l-1
(48 hodin)
IC50 < 10 ml.l-1
(72 hodin)
IC50 < 10 ml.l-1
(72 hodin)

NE
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Tab.č. 40 Srovnání výsledků analýz odebraných vzorků zemin s vybranými nejvýše přípustnými
koncentracemi škodlivin pro zeminy v průmyslově využívaném území dle Metodického pokynu MŽP
„Indikátory znečištění“ vydaného ve Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1
Úsek trati:

(1)

Reprezentativní
vzorek:

K1

(2)
K2

K3

K4

(3)

(4)

(5)

K5

K6

K7

KOVY
As
52,2
43,6
70,8
69,7
47,9
62,7
25,9
Cd
3,39
1,28
1,26
1,53
1,22
1,06
0,70
Hg
< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Ni
143
113
124
149
114
72,7
145
Pb
200
67,8
78,6
99,4
79,1
64,9
46,7
V
132
106
93,3
95,9
84,6
84,7
78,9
MONOCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (NEHALOGENOVANÉ)
Benzen
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Toluen
< 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100
Etylbenzen
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Xyleny
< 0,030 0,058 0,038 0,062 < 0,030 < 0,030 0,091
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY
Antracen
0,231 0,210 0,072 0,080
1,07
0,730 0,064
Benzo(a)antracen
2,31
0,678 0,442 0,663
13,1
2,58
0,369
Benzo(a)pyren
1,77
0,584 0,482 0,572
1,44
1,84
0,318
Benzo(b)fluoranten
4,81
0,634 0,857
1,17
8,54
2,79
0,617
Benzo(k)fluoranten
1,39
0,258 0,355 0,398
2,87
0,936 0,185
Fluoranten
5,08
1,04
0,674
1,55
79,6
14,2
1,03
Chrysen
3,27
0,688 0,509 0,897
26,2
2,56
0,407
Indeno(1,2,3cd)pyren
1,36
0,375 0,347 0,451 0,848 0,878 0,225
Naftalen
0,128 0,519 0,151 0,101 0,664 0,412 0,233
Pyren
3,96
0,875 0,550
1,27
63,1
6,55
0,637
OSTATNÍ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (HALOGENOVANÉ)
PCB 28
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
PCB 52
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
PCB 101
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,0859
PCB 118
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,0511
PCB 138
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,223
PCB 153
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,181
PCB 180
< 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,0957
PCB (směs kongenerů) < 0,140 < 0,140 < 0,140 < 0,140 < 0,140 < 0,140 0,637
ROPNÉ LÁTKY
Uhlovodíky C10-C40
556
912
1 250
497
940
1 560
634

Limitní koncentrace
pro zeminy
(průmyslově
využívané území)
v mg/kg sušiny
2,4
800
43
20 000
800
5 100
5,4
45 000
27
2 700
170 000
2,1
0,21
2,1
21
22 000
210
2,1
18
17 000
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,74
1 500

Odborné stanovisko pověřené osoby
➢

Zkoušky vyloučily u vzorků štěrkového lože přítomnost nebezpečné vlastnosti HP 14
„Ekotoxický“ a HP 15 „Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše
uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl“.
Výjimkou pravděpodobně bude vzorek K6, který vykazuje vysoké hodnoty ropných
uhlovodíků C10 - C40 (hodnota přesahuje limit pro uhlovodíky C10 - C40 stanovený
v metodickém pokynu MŽP z roku 2013 „Indikátory znečištění“), což může znamenat
lokální kontaminaci v místech odběrů jednotlivých místních vzorků.
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➢

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, s výjimkou materiálů reprezentovaných vzorky K4,
pokud se stanou odpady, nebudou splňovat požadavek bodu 5 přílohy č. 4 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. Vzorky K1 až K3 a K5 až K7 vykazují zvýšené koncentrace
organických škodlivin (Uhlovodíky C10 - C40).

➢

Všechny vzorky štěrkové lože (které by se mohlo 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
IIa. Případný odpad bude možné odstraňovat uložením na skládku S-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 štěrkového lože, které by se mohlo v rámci předmětné
stavby stát odpadem, vypovídají o skutečnosti, že případné odpady nevykazují
nebezpečnou vlastnosti HP 14 „Ekotoxický“ dle tabulky č. 1.1 přílohy č. 1 vyhlášky
č. 94/2016 Sb.

➢

Obecně pověřená osoba konstatuje, že využívání dotčených odpadů na povrchu terénu
mimo území stavby se jeví jako nemožné (výjimkou mohou být lokality, které
vykazují pozaďové hodnoty srovnatelné s hodnotami ukazatelů uvedených v tabulce
č. 4). S ohledem na vysoké hodnoty ropných uhlovodíků C10 - C40 ve směsném vzorku
K6 nelze vyloučit v místech odběrů místních vzorků lokální kontaminaci (hodnota
u vzorků přesahuje limit pro uhlovodíky C10 - C40 stanovený v metodickém pokynu
MŽP „Indikátory znečištění“). Pro případné využívání odpadů 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 (modernizací) stavby, s výjimkou míst
zřetelně znečištěných ropnými látkami (místa stání lokomotiv, výhybky):
➢

nebudou nositeli nebezpečné vlastnosti HP 14, 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“), s výjimkou štěrkového lože reprezentovaného
vzorkem K6, které pravděpodobně bude vykazovat lokální kontaminaci ropnými
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uhlovodíky, neboť v dotčeném vzorku byly zjištěny vysoké hodnoty ropných
uhlovodíků C10 - C40,
➢

budou vyhovovat třídě vyluhovatelnosti IIa 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 s výhodou využívat jako materiál vhodný
k technickému zabezpečení skládky,

➢

je možné z hlediska mísitelnosti při ukládání na skládku považovat za vhodný
k míšení se všemi druhy odpadu,

➢

nevykazují nebezpečnou vlastnost HP 14 „Ekotoxický“ dle tabulky č. 1.1 přílohy č. 1
vyhlášky č. 94/2016 Sb.,

➢

je doporučeno štěrkové lože (s výjimkou vzorku K6) vznikající v rámci předmětné
stavby podrobit úpravě před dalším případným využíváním na povrchu terénu. Jako
vhodné se jeví rozdělení štěrkového lože na hrubozrnnou a jemnozrnnou frakci a
s frakcemi nakládat dále samostatně. Hrubozrnnou frakci štěrkového lože využívat bez
omezení. Jemnozrnnou frakci (zeminy) použít jako materiál k technologickému
zabezpečení skládky nebo pro využití na povrchu terénu (pouze v případě souladu
s § 12 vyhlášky MŽP 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, Cd,
Cr, Ni, Pb, PAU, Uhlovodíky C10 - C40 a PCB (absolutní koncentrace v sušině odpadu
– mg/kg).

Přímé využívání štěrkového lože na povrchu terénu se jeví jako nemožné (výjimkou mohou být
lokality, které vykazují pozaďové hodnoty srovnatelné s hodnotami ukazatelů).
Štěrkové lože nelze využívat na povrchu terénu, neboť charakteristické vzorky překročily
limitní hodnoty, stanovené v tabulce 10.1 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., u arsenu,
kadmia, chromu, niklu, olova, sumy polycyklických aromatických uhlovodíků, uhlovodíků C10
- C40 a polychlorovaných bifenylů. Výše uvedené znečištění štěrkového lože je nejvíce vázáno
na jemnozrnnou (zahliněnou) frakci 0-8 mm, proto je vhodné v rámci stavby tuto frakci oddělit
(např. pomocí mobilní třídící linky). Pro případné využívání štěrkového lože na povrchu terénu
je tedy nutné předpokládat nutnou úpravu (vhodné se jeví roztřídění štěrkového lože na
hrubozrnnou a jemnozrnnou frakci a s frakcemi dále nakládat samostatně). Hrubozrnnou frakci
lze využívat bez omezení. U jemnozrnné frakce je nutné ověřit její vlastnosti před rozhodnutím
o dalším nakládání s ní.
Materiál z míst reprezentovaných vzorky K1 až K5 a K7 lze přímo po odtěžení z kolejiště
ukládat na skládky skupiny S - ostatní odpad (podskupiny S-OO1 nebo
S-OO3), vzhledem ke skutečnosti, že splňují stanovená kritéria pro přijetí na uvedené
podskupiny skládek S-OO1 a S-OO3.
S ohledem na vysoké hodnoty uhlovodíků C10 - C40 ve směsném vzorku K6, nelze vyloučit
lokální kontaminaci v traťovém úseku Chotěšov - Nýřany (km 127,500 až 129,100). V tomto
případě doporučujeme v dalším stupni projektové přípravy provést doprůzkum, který by
vymezil kontaminaci ropnými uhlovodíky C10 - C40.
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Při volbě konkrétního způsobu nakládání s odpady vznikajícími při rekonstrukci v dotčených
kolejích je nutné počítat se zvýšenou četností analytických prací.
Při realizaci stavby budou přednostně odtěžena místa znečištěná ropnými látkami
a s odtěženými materiály (odpady) bude nakládáno 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 Plzeň - Valcha
v k.ú. Skvrňany a Valcha).
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.
Celkové množství vybouraného betonu ze stavby činí cca 14 387 t.
Stavební suť
/kód odpadu 17 01 02 - Cihly, kategorie odpadu O/
Stavební suť bude recyklována v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů (odvoz např. do
recyklačního střediska stavebních odpadů Plzeň - Valcha v k.ú. Skvrňany a Valcha).
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.
Celkové množství stavební suti činí cca 19 701 t.
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 Plzeň - Valcha v k.ú.
Skvrňany a Valcha), popřípadě vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší obalovně
živičných směsí na předrcení a následné využití.
Celkové množství asfaltového betonu činí cca 4 753 t.
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.
SUDOP Praha a.s.
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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 Plzeň - Valcha v k.ú. Skvrňany a
Valcha).
Celkový počet betonových pražců činí 11 421 ks (cca 2 969 t).
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, označené jako odpad, 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, viz příloha č. 4,
tabulka č. 7) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.
Celkový počet dřevěných pražců činí 8 644 ks (cca 692 t).
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“.
Ocelové pražce
/kód odpadu 17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O/
Vyřazené a nepoužitelné ocelové pražce lze odprodat oprávněné právnické osobě nebo fyzické
osobě oprávněné k podnikaní, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu určeného
druhu odpadu).
Celkový počet ocelových pražců činí 32 ks (cca 5 t)
Kovový odpad
Kovový odpad /kód odpadu 17 04 05 - Železo a ocel (cca 407 t), 17 04 07 - Směsné kovy
(cca 37 t), 17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 (cca 43 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
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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).
Celkové množství kovových odpadů činí cca 487 t.
Kamenná suť
/kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03,
kategorie odpadu O/
Kamenná suť, včetně kameniva z podkladních vrstev komunikací, bude recyklačního střediska
stavebních odpadů Plzeň - Valcha v k.ú. Skvrňany a Valcha)
Celkové množství kamenné suti činí cca 31 045 t.
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 výstavby železničního
spodku, z výkopů kabelových tras apod.
Celkové množství výkopové zeminy zařazené do I. třídy těžitelnosti činí cca
2 439 612 t, do II. třídy těžitelnosti činí cca 7 863 t. Výkopovou zeminu nebude možné využít
v předmětné stavbě.
V souladu s platnou legislativou navrhujeme přebytečnou výkopovou zeminu využít na
povrchu terénu k terénním úpravám nebo na rekultivace lidskou činností postižených pozemků
a k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl. V současné době například probíhá
rekultivace lomu v dobývacím prostoru Lomnička I v k.ú. Kaznějov a Lomnička u Plas.
Poznámka:
Výkopová zemina, využívaná na terénní úpravy a rekultivace, musí splňovat podmínky pro
využívání odpadů na povrchu terénu, které jsou stanoveny v § 12 a v příloze č. 11 vyhlášky
MŽP ČR 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.
Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou
a požadavků příslušného orgánu státní správy.
Štěrkové lože ze železničního svršku
Štěrkové lože bude v rámci stavby odtěženo a následně přetříděno na hrubozrnnou
a jemnozrnnou frakci.
K této úpravě dojde na ploše ZS 9 v obvodu výhybny Chotěšov (jedná se o pozemek
s parcelním číslem 944/1 v k.ú. Týnec u Chotěšova). Zde bude štěrkové lože přetříděno na
hrubozrnnou frakci 16/63 a jemnozrnnou frakci 0/16 pomocí mobilní třídící linky.
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Poznámka:
Zhotovitel stavby bude dokladovat míru znečištění odtěženého štěrkového lože provedenými
chemickými analýzami dle platné legislativy (v době zpracování projektové dokumentace byla
v platnosti vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady a vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů).
Část přetříděného štěrkového lože (frakce 16/63) bude následně využita v rámci stavby do
nového násypového tělesa železničního spodku, zbylá část bude použita do předjízdných kolejí.
Frakce 0/16 bude uložena na příslušné skládce odpadů v daném území (v projektové
dokumentaci se počítá s uložením podsítného na skládce odpadů provozované v daném území,
např. skládka S-OO Vysoká v k.ú. Dobřany).
Podsítné
/kód odpadu 17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem
17 05 07, kategorie odpadu O/
Jedná se o štěrkové lože, které obsahuje kamenivo nevyhovující frakce (v tomto případě se
jedná o frakci 0/16). 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.
V projektové dokumentaci se počítá s uložením podsítného na skládce odpadů provozované
v daném území (např. skládka S-OO Vysoká v k.ú. Dobřany,.
Podsítné činí cca 27 215 t.
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,
➢
v koleji č. 1 traťového úseku Chotěšov - Nýřany, km 127,500 až 129,100 (viz
reprezentativní vzorek K6)
Celkové množství kontaminovaného štěrkového lože ze stavby činí cca 855 t.
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (zejména ropné uhlovodíky) je
možné odstranit na dekontaminační ploše (viz příloha č. 4, tabulka č. 9), případně na skládce
odpadů skupiny S - nebezpečný odpad.
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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 (např.
skládka S-OO Vysoká v k.ú. Dobřany, viz příloha č. 4, tabulka č. 6), případně ve spalovně
odpadů.
Celkové množství odpadních izolačních materiálů činí cca 231 t.
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 (viz příloha č. 4, tabulka č. 2),
lze jej využít v zařízení na energetické využívání odpadů.
Celkové množství smýcené zeleně činí cca 2 900 t.
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 - Odpady blíže neurčené, kategorie odpadu
O/ - cca 8 t

➢

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/ - 13 t

➢

Polyetylénové podložky /kód odpadu 17 02 03 - Plasty, kategorie odpadu O/ - cca 4 t

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.
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
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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
Plzeňského 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 (Plzeň, Nýřany, Stod). 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:
➢

Demontované transformátory s obsahem PCB (97 ks, kód odpadu 16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB),
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. Specifikace zařízení je
uvedena v „PS 3-01-01 - ŽST Chotěšov, SZZ“, „PS 5-01-01 - ŽST Stod, SZZ“ a „PS
Chotěšov - Stod, TZZ“.

➢

Další demontovaná elektrická zařízení:
-

transformátory s olejovou náplní (10 ks, 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.
➢

Nikl - kadmiové baterie a akumulátory (11 ks, kód odpadu 16 06 02* - Nikl kadmiové baterie a akumulátory).
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 (8 644 ks, kód odpadu 17 02 04* - Sklo, plasty a dřevo
obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné).

➢

Kabely s izolací papír - olej (300 kg, 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.

➢

Izolační materiály s obsahem azbestu (cca 100 kg, kód odpadu 17 06 01* - Izolační
materiál s obsahem azbestu).
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V rámci stavby dojde k odstraňování izolačních materiálů s obsahem azbestu (viz „PS 5-40-01
- ŽST Stod, úpravy stávající VB“).
Při nakládání s tímto odpadem je nutné respektovat následující povinnosti uvedené:
•

V § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a následně v § 7 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.

•

V § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (jedná se
o povinnost zhotovitele stavby ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví
příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při nichž budou
zaměstnanci exponováni vlákny azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů
před zahájením práce).

•

V nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci (např. předcházení uvolňování azbestového prachu do pracovního
ovzduší azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před
odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že
expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší odpad
obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji
a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím
upozornění, že obsahuje azbest prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu
nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem
zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem
a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu
dýchacím ústrojím a další podmínky uvedené v § 20 a § 21 nařízení vlády
č. 361/2007 Sb.).

•

Zajištěný odpad s obsahem azbestu je nutné odstranit na skládce skupiny
S - ostatní odpad nebo skládce skupiny S - nebezpečný odpad (uvedená zařízení
musí mít povoleno ukládat odpady s obsahem azbestu, např. skládka skupiny
S-NO Flora - Břasy v k.ú. Stupno).

Dále mohou na stavbě vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností
zhotovitele stavby. Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování
projektové dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele stavby (investorem
ve výběrovém řízení) a bude vycházet z jeho použitých technologií.
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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
V rámci zpracování hlukové studie bylo provedeno měření hluku ve 3 bodech.
Tab.č.41 Stanovení výsledných hodnot hluku – den
bod

Korigovaná
hodnota
L Aeq,T

Nejistota
U
[dB]

[dB]

Výsledná
hodnota
L Aeq,T - U

Limit

Hodnocení

L Aeq,T
[dB]

[dB]

Bod 1, Plzeň,
Kreuzmannova
660/16

35,8

±2,0

33,8

70,0

vyhovuje

Bod
2,
Chotěšov,
Nerudova 202

52,8

±2,0

50,8

70,0

vyhovuje

Bod 3, Stod,
Stříbrnská 394

46,3

±2,0

44,3

70,0

vyhovuje

Výsledná
hodnota

Limit

Hodnocení

Tab.č.42 Stanovení výsledných hodnot hluku – noc
bod

Korigovaná
hodnota
L Aeq,T

Nejistota
U
[dB]

[dB]

L Aeq,T - U

L Aeq,T
[dB]

[dB]

Bod 1, Plzeň,
Kreuzmannova
660/16

37,0

±2,0

35,0

65,0

vyhovuje

Bod
2,
Chotěšov,
Nerudova 202

53,9

±2,0

51,9

65,0

vyhovuje

Bod 3, Stod,
Stříbrnská 394

46,5

±2,0

44,5

65,0

vyhovuje

Výsledné hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené k
ejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení
nepřekračují hygienický limit pro den ani pro noc. Limity použité v hodnocení měření
stávajícího hluku vycházejí z předpokladu uplatnění korekcí pro starou hlukovou zátěž.
Vibrace
Měření vibrací bylo provedeno v Chotěšově č.p. 202.

SUDOP Praha a.s.

91

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Tab.č.43 Tabulka výsledných hodnot vibrací.
Bod

Bod
2,
Chotěšov,
Nerudova
202

Výsledná (X)

Výsledná (Y)

Výsledná (Z)

Nejistota

Limit – noc

L aw,T

L aw,T

L aw,T

U

L aw,T

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

64,3

64,9

63,3

2,0

78,0

Závěr

vyhovuje

Naměřené hodnoty se při průjezdech všech vlaků na měřené trati pohybují prokazatelně pod
hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo oblast nejistoty měření. S ohledem na stav trati a
charakter dopravy zde nepředpokládám zhoršení stavu vlivem modernizace, limity jsou za
stávajícího stavu dodrženy s takovou rezervou, že nelze očekávat jejich překročení ani po
modernizaci trati.
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 koleje, 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.
Výskyt vyšších hodnot vibrací, než jsou max. přípustné hodnoty nelze předem vyloučit, je však
předpoklad, že na základě geologického průzkumu bude navrženo takové řešení tělesa a
konstrukce dráhy, že budou minimalizovány, či podstatně eliminovány vibrace v okolí obytné
zástavby, bude využit nový železniční svršek a pružné upevnění kolejnic.
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.

SUDOP Praha a.s.

92

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

B.III.5.
Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly dokumentace není nezbytné uvádět žádné další doplňující
informace.

C. ÚDAJE
O
STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Přehled
nejvýznamnějších
charakteristik dotčeného území

C.I.
C.I.1.

ŽIVOTNÍHO

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
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.
Pro území Plzně je zpracováno Preventivní hodnocení krajinného rázu v Plzni, zpracované
ATELIERV v roce 2014. Podle tohoto hodnocení se zájmové území v Plzni nachází v oblasti
krajinného rázu B – Borská plošina a F – Plošina Valcha. Oblast krajinného rázu F náleží do II.
pásma odstupňované ochrany KR a oblast krajinného rázu B patří do SUK.
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Obr.č.4 Oblasti krajinného rázu.

https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/krajinny-raz/krajinny-raz.aspx
oblast krajinného rázu B – Borská plošina
Oblast krajinného rázu tvoří segment výrazně urbanizované krajiny mezi Slovanským údolím
(údolí Vejprnického potoka) a plošinou vnitřního města. Prakticky celé území je zastavěné,
proto přírodní charakteristiku reprezentuje především terén. Oblast náleží do Touškovské
kotliny, což je strukturně denudační sníženina tvořená převážně karbonskými prachovci,
jílovci, pískovci, arkózami a slepenci, méně proterozoickými břidlicemi, drobami a
metabazalty a miocenními říčně jezerními písky a jíly. Je nejníže položenou částí Plzeňské
kotliny. Téměř rovinná plošina fluviální terasy mírně klesá od západu k východu a pohybuje se
mezi nadmořskými výškami 320 až 360 m n. m. Dalším přírodním prvkem je zeleň, která
se zde objevuje jak v podobě upravené urbanizované zeleně (uliční zeleň, doprovodná
zeleň dopravních staveb, zeleň mezi zástavbou, zeleň zahrad rodinných domů, areálová
zeleň atd.), tak v podobě zeleně ruderální a ruderalizované vázané např. na plochy železnice,
areálů, stavenišť atd. Dokonce se zde objevují i plochy orné půdy a louky – pozůstatky
původně zemědělské krajiny pohlcené městem. Oproti jiným oblastem zde nejsou vymezeny
rozsáhlejší parky či lesní plochy, ani se zde neobjevují žádné vodní prvky, pro Plzeň jinak
typické.
Hledisko ochrany krajinného rázu v této oblasti nelze uplatňovat ani uvnitř urbanizovaného a
industrializovaného území, ale omezeně ani zevně, protože viditelnost zástavby Borských polí
přes lesní porosty není zjevná. Pohledy na okraj oblasti přes údolí Vejprnického potoka by již
mohly být citlivé, a to zejména ve směru na areál Škoda, který se projevuje v dálkových
pohledech přes nivu Mže v siluetě města. Stejně tak pohledy od Litic a z jiných výše
položených míst přes vodní nádrž České údolí na východní okraj industriálně-komerčního
areálu by mohly být při další výstavbě a zahušťování území citlivé.
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oblast krajinného rázu F – Plošina Valcha
Oblast krajinného rázu tvoří z velké části zalesněný západní okraj Plzně, rozdělený
tokem Lučního potoka na severní a jižní část. Celá oblast je součástí Plzeňské kotliny, mělké
strukturně denudační sníženiny, kterou severně od údolí Lučního potoka reprezentuje
Touškovská kotlina, jižně Nýřanská kotlina. Obě kotliny jsou tvořené převážně karbonskými
prachovci, jílovci, pískovci, arkózami a slepenci, méně proterozoickými břidlicemi,
drobami a metabazalty a denudačními zbytky miocenních štěrků, písků a jílů.
Oblast je proťata silnicí I/26 a na jihozápadě je ohraničena dálnicí D5. V lesních porostech se
objevují vedení 22 kV, v prostoru Valchy základnová stanice mobilního operátora či výrobní
areál s halami, projevují se zde i vlivy těžby v Sulkově, ale přesto velký lesní porost
poskytuje řadu krajinářsky příznivých scenérií s lesními cestami, turistickou trasou a
cyklostezkou. Hlavním rysem charakteru krajiny je pouze mírně zvlněný terén lesnaté
plošiny, rozčleněný k východu se zahlubujícím údolím Lučního potoka. Kvalita prostředí
lokality zástavby Valcha tkví v návaznosti na vodní nádrž České údolí a v uzavřenosti
prostoru v údolí Lučního potoka a v krajinném rámci souvislých lesních porostů.
V pásmu „II“ se se značnou přísností uplatňuje ochrana kraj. rázu dle § 12 zák. 114/1992 Sb.:
•

V pásmu „II“ lze připustit i silný zásah do některého z pozitivních znaků
jednotlivých charakteristik krajinného rázu, a to i tehdy, pokud se jedná o znak
jedinečného významu.

•

Nelze připustit více současně působících silných zásahů do tzv. „zákonných
kritérií krajinného rázu“, tj. do přírodních a estetických hodnot, VKP, ZCHÚ,
kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů.

•

V pásmu „II“ lze připustit i takové zásahy, které jsou z hlediska míry zásahu do znaků
krajinného rázu na hranici přijatelnosti nebo které by mohly být přijatelné pouze
za splnění určitých podmínek.

Silně urbanizovaná krajina „SUK“
Silně urbanizované území města – především historické centrum– je vymezeno jako zvláštní
pásmo nazvané „silně urbanizovaná krajina (SUK)“. V tomto pásmu lze jenom velmi
specificky uplatňovat ochranu krajinného rázu a nelze zde využít obecně stanovené
podmínky ochrany krajinného rázu, neboť by to vybočovalo z běžně chápaného pojetí
ochrany krajinného rázu dle §12. V tomto pásmu je třeba uplatňovat ochranu krajinného rázu
na základní úrovni specifickým způsobem s ohledem na dané krajinné podmínky a na
specifický charakter zástavby.
•

Je třeba posoudit takové záměry, které svou rozlohou, objemem nebo výškou mohou
snížit hodnoty krajinného rázu jiných oblastí a míst krajinného rázu (ObKR a
MKR), zejména ve znacích, které byly klasifikovány z hlediska cennosti jako
„význačné“ nebo „jedinečné“.

•

Každý záměr výstavby nebo změnu ve využití území je nutno prověřit z hlediska
vizuálního dosahu. Pokud by záměr nebo vliv změny ve využití území vizuálně
přesahoval hranice „SUK“ a zejména pokud by snižoval hodnotu krajinného rázu tkvící
ve výraznosti přírodních atributů městské krajiny, v estetické hodnotě,
harmonickém měřítku, harmonických vztazích či jedinečnosti panoramatu města, bude
nutno prověřit jeho přípustnost formou případového hodnocení.
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Podle krajinářského hodnocení území http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/parky_hodnoceni/ se
zájmové území nachází na ploše:
Typ krajiny dle hodnocení A – lokalita Nová Hospodam – krajina přeměněná s průmyslovo
estetickou hodnotou, estetická hodnota 0
Typ krajiny dle hodnocení C – lokalita Nová Hospoda – Sulkov - krajina relativně přírodní,
Estetická hodnota +
Typ krajiny dle hodnocení B – lokalita Sulkov – Stod – krajina kulturní s průmyslovo
estetickou hodnotou, estetická hodnota 0

Obr.č.5 Krajinářské hodnocení zájmového území.

Terén zájmového území v rámci stavby kolísá v rozmezí kót 329 - 378 m n. m. Krajina je cca
ze 70% využívána zemědělsky. Lesní porosty jsou vázány pouze na počáteční úsek stavby
v km cca 0,500 – 6,700 a dále na svahy prudších elevací a na břehy místních vodotečí.
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C.I.2.
Geomorfologie a hydrologie
Geomorfologické poměry
Zájmové území je zvlněné, s méně až středně výraznými elevacemi, s pozvolnými táhlými
svahy, s převážně mělce zařízlými vodními toky, s plochým údolím dna. Zájmové území má
spíše denudační charakter, k akumulaci sedimentů dochází pouze v místech stávajících
vodotečí. Detailní modelace terénu v zájmovém prostoru je výsledkem selektivní erozní
činností a činností místních vodních toků. Ve starších čtvrtohorách se na modelaci povrchu v
periglaciální oblasti významně účastnily vodní toky a eolická činnost větru. Konečná modelace
terénu je předurčena tektonickými liniemi a geologickou stavbou, kde se významněji projevuje
vliv zlomů.
Terén zájmového území v rámci stavby kolísá v rozmezí kót 329-378 m. n. m. Krajina je cca z
70% využívána zemědělsky. Lesní porosty jsou vázány pouze na počáteční úsek stavby v km
0,980-6,680 a dále na svahy prudších elevací a na břehy místních vodotečí.
Geomorfologické členění zájmového území bylo odvozeno podle mapové služby portálu
veřejné správy (aktualizace 2002).:
Systém

- Hercynský

Provincie

- Česká vysočina

Subprovincie - Poberounská soustava
Oblast

- Plzeňská pahorkatina

Celek

- Plaská pahorkatina, Švihovská vrchovina

Podcelek

- Plzeňská kotlina, Merklínská pahorkatina

Okrsek

- Nýřanská kotlina, Merklínská kotlina

Geologická stavba a seismická aktivita
Předkvartérní podklad
Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí Českého masívu budovaného
horninami svrchního proterozoika a svrchního paleozoika. Převážná část zájmového území je
součástí svrchnopaleozoické permokarbonské pánve – Plzeňská pánev. Jedná se o tektonicky
založený sedimentační prostor vyplněný převážně jezerními, při okrajích i jezerně-říčními
diageneticky zpevněnými sedimenty. Stupeň diageneze je proměnlivý. Z horninových typů
převládají jílovce, prachovce a arkózové pískovce. V menší míře se vyskytují i pískovce a
slepence. Dané horniny se v rámci vrstevního sledu cyklicky střídají. Součástí sledu výše
uvedených hornin jsou pak i nepravidelné sloje a slojky černého uhlí, které byly v minulosti
hojně hlubině dobývány.
K horninám svrchního paleozoika je řazeno i hlubině intruzivní těleso stodského masívu. Jeho
výskyt je v zájmovém území ověřen v západním a jižním okolí Stodu. Dané intruzivní těleso je
budováno amfibol-biotitickým tonalitem, biotitickou žulou a amfibol-biotitickým křemenným
dioritem. V okrajových částech jsou tyto horniny převážně značně zvětralé, případně
alterované. V okrajových částech jsou horniny alterované – zchlazené a nabývají charakteru
hrubozrnných stmelených písků tmavě šedých až šedých barev.
Horniny svrchního proterozoika se v zájmové trase přeložky objevují v severním a západním
okolí Stodu. Jedná se o horniny kralupsko-zbraslavské skupiny, tzv. blovicko-tepelské série,
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která je budována fylitickými drobami a břidlicemi. Vzhledem k blízké intruzi hlubině
vyvřelého granitoidního tělesa jsou dané sedimentární horniny kontaktně metamorfovány.
Terciér – neogén
V daném území se nepravidelně zachovaly denudační relikty terciérních jezerněříčních
sedimentů. Jedná se o ulehlé písčité štěrky a písky, při bázi až štěrky, dále o písčité jíly a
středně až vysoce plastické jíly. Místy se v sedimentech objevuje jílovitá příměs - kaolín.
Plošně nejrozšířenější a nejmocnější výskyty lze očekávat západně od obce Chotěšov a dále
severně od obce Zbůch.
Písčitoštěrkovité sedimenty jsou převážně ulehlé, středně zrnité. Sedimenty s dominancí
jílovitoprachovité složky pak vykazují převážně konzistenci pevnou, pouze v blízkosti hladiny
podzemní vody tuhou až pevnou.
Mocnosti jednotlivých litologických typů jsou vzhledem k historicko-geologickému vývoji
značně variabilní. Vzhledem k charakteru sedimentace dochází často k rychlé (skokové) změně
zrnitosti sedimentů, vykliňování a prolínání jednotlivých vrstev.
Kvartérní pokryv
Kvartérní sedimenty reprezentují nejmladší vývoj v zájmovém území, jsou reprezentovány
soudržnými i nesoudržnými sedimenty, jejichž zdrojem byly rozrušené předkvartérní horniny a
zeminy. Působily zde převážně mechanické, fyzikální a kryogenní procesy. Kvartérní
sedimenty jsou v zájmovém úseku budovány navážkami, deluviálními, lokálně i
eolickodeluviálními a fluviálními sedimenty.
Nejmladšími pokryvnými útvary jsou sedimenty kvartérního stáří. Ty jsou převážně zastoupeny
deluviálními a eolickodeluviálními sedimenty, v údolí místních vodotečí a v erozních rýhách
pak fluviálními sedimenty. Při úpatí svahů nad vodními toky pak dochází k mísení obou typů
sedimentů – deluviofluviální sedimenty.
Vyšší mocnost kvartérních zemin lze očekávat ve dně erozních rýh, v morfologicky
predisponovaných částech zájmového území a v údolí stávajících občasných vodních toků.
Terén je do dnešní podoby místy dotvořen různorodými a různě mocnými navážkami a to
zejména v okolí staveb, místních komunikací a železnic.
Deluviální sedimenty jsou v zájmovém území nejrozšířenějšími pokryvnými útvary. Sedimenty
jsou vázány především na svahy a zejména na úpatí místních elevací. Jedná se o gravitačními
procesy redeponované zvětraliny hornin skalního podkladu. Charakter deluvií je do určité míry
závislý na výchozím matečném substrátu. Deluvia mají v daném území převážně hlinitý,
jílovitý, jílovito-hlinito-písčitý, písčito-hlinitojílovitý až hlinito-jílovitoštěrkovitý charakter.
Deluvia vykazují převážně tuhou až pevnou konzistenci. Při bázi pak tyto sedimenty pozvolna
přecházejí do eluviálně zvětralých partií hornin skalního podkladu. Někdy bývá vzájemné
odlišení deluvií od eluviálně zvětralých partií hornin skalního podkladu velmi problematické
Eolickodeluviální sedimenty představují jemný jílovitoprachovitý materiál, lokálně s jemně
písčitou příměsí, který byl transportovaný a na příhodných místech ukládaný větrem. Po svém
uložení byl místy částečně redeponován svahovými pohyby, nebo krátkým vodním ronem.
Dané sedimenty nabývají charakteru hlín a jílů, lokálně mohou být slabě vápnité. Dané
sedimenty jsou často vyhledávány jako ložiska cihlářských hlín a jílů. Ložisko v prostředí
těchto sedimentů bylo těženo SZ od obce Stod.
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Deluviofluviální sedimenty jsou vázány na nejbližší okolí a osy stávajících erozních rýh. Jedná
se převážně o hlinitopísčité, hlinitojílovité, jílovité, písčitojílovité, při bázi písčité až
písčitoštěrkovité sedimenty. Jemnozrnné sedimenty vykazují převážně tuhou až pevnou
konzistenci, v blízkosti hladiny podzemní vody konzistenci tuhou. Písčitoštěrkovité sedimenty
jsou převážně středně ulehlé, pod hladinou podzemní vody zvodnělé. V těchto sedimentech
značně kolísá hladina podzemní vody, která je závislá na atmosférických srážkách v povodí
dané erozní rýhy. Tyto sedimenty místy obsahují organickou příměs.
Fluviální sedimenty vyplňují údolí a blízké okolí stávajících stálých vodních toků. Dané
sedimenty lze v daném území rozdělit do dvou skupin.
První skupinu představují svrchní povodňové náplavy, které jsou vázány na těsné okolí
vodoteče. Jedná se převážně o hlinitopísčité, hlinitojílovité, jílovité a písčitojílovité sedimenty
tuhé až pevné konzistence, pod hladinou podzemní vody pak konzistence měkké. Dané
sedimenty často obsahují organickou příměs. Mocnost těchto sedimentů dosahuje v zájmovém
území max. mocnosti cca 2,5 m.
Druhou skupinou jsou bazální klastické psefiticko-psamitické sedimenty. Jedná se převážně o
jílovité a hlinité písky při bázi až písčitými jíly, méně plastickými jíly a hlínami s vrstvičkami
písku. Lokálně byly zastiženy i písky s jemnozrnnou příměsí a písky se štěrky. Tyto sedimenty
jsou převážně ulehlé, písčitá frakce bývá středně zrnitá.
Humózní a organické zeminy
Humózní a organické zeminy dosahují v zájmovém území mocnosti cca 0,1-0,6 m. Všeobecně
lze konstatovat, že vyšší mocnosti organických zemin se vyskytují v blízkosti místních
vodotečí, nebo v erozních rýhách. Zájmové území je využíváno převážně k zemědělským
účelům, humózní zeminy lze tak označit za ornici, resp. za kulturní vrstvu zeminy.
Navážky
Navážky představují nejmladší typ kvartérních zemin. Vznikaly v zájmovém území od
středověku a souvisely s rozvojem sídel a zpevňováním cest. Výraznější akumulace navážek v
zájmové trase byly zjištěny pouze v místech křížení se stávajícími komunikacemi. V tomto
případě se jednalo o překopané místní zeminy, štěrkovitý materiál, konstrukční vrstvy tělesa
komunikací a živici. Předpokládáme, že mocnost konstrukčních vrstev nepřesahuje 3,0 m (platí
zejména pro stávající silnice a železniční trať.
Tektonika a seismická aktivita
V rámci ČR se jedná o území s velmi složitým tektonickým deformačním vývojem. Zájmové
území je tak velmi výrazně postiženou zlomovou tektonikou – posuny, poklesy, přesmyky.
Hlavní směry tektonického porušení jsou SV-JZ a SZ-JV, lokálně i V-Z. Výrazné tektonické
postižení hornin se uplatňuje v celém širším okolí stavby. Tektonické porušení se v daných
horninách projevuje zejména vyššími mocnostmi zvětralinového pláště, nebo naopak
sekundárním zpevněním hornin (feritizace, silicifikace, karbonatizace, atd.). Dále lze očekávat
„skokové“ změny v litologii hornin skalního podkladu.
Jižní část území je dále ovlivněna kontaktní metamorfózou. Metamorfóza souvisí s hlubinnou
intruzí stodského masívu. Při kontaktní metamorfóz dochází všeobecně k nárůstům pevnosti
okolních hornin – silicifikace, parciální tavení okolních hornin, atd. Kontaktně metamorfované
horniny nabývají charakteru až rohovců až metadrob. Naopak zchlazené okraje stodského
masívu nabývají charakteru stmelených hrubozrnných písků.
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Sesuvná území
Podle námi získaných údajů z archivu České geologické služby - Geofondu Praha – registr
sesuvných území se v zájmovém území projektované silniční stavby nenachází žádná aktivní
ani potenciální sesuvné území.
Seismická aktivita
Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s velmi malou seizmicitou,
hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR nepřesahují v dané oblasti 0,02 g. Podle
normy ČSN EN 1998-1:2004 doporučujeme v dané lokalitě postupovat podle tabulky 3.3
(magnitudo povrchových vln Ms lze očekávat vyšší než 5,5°) s hodnotami parametrů popisující
spektrum pružné odezvy typu 2. Lokalita spadá do typu základové půdy A – (skalní horninový
masiv nebo geologická formace typu skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v max.
mocnosti do 5 m) a E – (profil sestávající z povrchových aluviálních vrstev s hodnotami νs
podle typu C nebo D, o mocnosti 5 až 20 m, na tužším podkladě s vs > 800 m/s).
Doporučujeme na základě mapy seizmických oblastí uvažovat s referenčním zrychlením
základové půdy agR do 0,02g. Velmi slabá zemětřesení, která zde byla zaznamenána, mají
úzký vztah k alpské zóně.
(pozn.: podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity,
kdy není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, se v ČR považují takové oblasti, kdy
hodnota agR, použitého pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05g).
Hydrogeologické poměry
Podle Vyhlášky MZe č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá
posuzovaná lokalita do oblasti povodí Labe, povodí třetího řádu:
1-10-01 Mže po soutok s Radbuzou (začátek trasy u Nové Hospody)
1-10-02 Radbuza po Úhlavu
Dále je zájmové území součástí dílčích povodí:
1-10-01-1950-0-00 – Vejprnický potok
1-10-02-1030-0-00 – Luční potok
1-10-02-1040-0-00 – Zálužský potok
1-10-02-1050-0-00 – Luční potok
1-10-02-1060-0-00 – Sulkovský potok
1-10-02-0940-0-00 – Radbuza
1-10-02-0840-0-00 – Radbuza
Cca severní 2/3 zájmového území jsou součástí hydrogeologického rajonu č. 5110 – Plzeňská
pánev, jižní 1/3 je pak součástí rajonu č. 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí
Úhlavy a dolního toku Radbuzy. Kolektor podzemních vod je doplňován jednak přímo
infiltrovaným podílem srážek a jednak influkcí z vodních toků.
Plzeňskou pánev lze ve vztahu k jejímu všeobecně méně propustnému proterozoickému okolí
považovat za víceméně uzavřený, komplikovaný zvodnělý systém. V zájmovém území je tento
systém navíc značně ovlivněný důlní činností. Charakteristický je zde výrazný vliv tektoniky
na proudění podzemní vody. V této pánvi obvykle nelze definovat regionálně rozšířené
kolektory. Jako regionální izolátor vystupují mšecké vrstvy (malesické lupky) slánského
souvrství.
Z hydrogeologického hlediska tak můžeme v daném území rozlišit následující zvodněná
prostředí, která mohou být uvažovanou stavbou dotčena:
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a) mělký kolektor s volnou hladinou podzemní vody a průlinovou propustností, vázaný na
kvartérní deluviofluviální, fluviální a deluviální uloženiny, případně na relikty terciérních
jezerně – říčních písků a štěrků;
b) hlubší kolektor s mírně napjatou hladinou podzemní vody vázaný na tektonické linie a
puklinový systém hornin plzeňské pánve
c) přípovrchový kolektor s volnou až mírně napjatou hladinou a s průlinovo-puklinovou
propustností vázaný na zvětralinový plášť a svrchní zónu rozvolnění a rozpukání hornin
krystalinika
d) hlubší kolektor s napjatou hladinou podzemní vody vázaný na puklinový systém a tektonické
poruchy hornin krystalinika
Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu odpovídajících částí hydrologických povodí, proudění
podzemních vod je určováno zejména morfologií terénu a místně je usměrňováno průběhem
puklinových systémů, případně vložek hornin s odlišnými propustnostními parametry. Směr
proudění podzemní vody je ve svrchních kolektorech určován zejména morfologií terénu.
K drenáži podzemních vod dochází v úrovni místních erozních bází skrytým příronem do
vodotečí. V rámci trasy dané stavby byla pozorována zamokřená místa. Jedná se patrně o místa
s rozptýlenými pramennými vývěry. V místech morfologických depresí lze přirozeně očekávat
výskyty podzemních vod v menších hloubkových úrovních.
Mělký oběh podzemních vod zpravidla s volnou hladinou podzemní vody se vytváří v bazální
části kvartérních deluviálních a fluviálních uloženin, terciérních sedimentech a dále i v eluviu
až silně zvětralých podložních horninách. V prostředí mírně zvětralých a navětralých hornin
se jedná o vodní režim puklinový, u pískovců pak o kombinovaný průlinově-puklinový.
Proudění podzemních vod v puklinově propustném prostředí probíhá systémy otevřených a
nezajílovaných puklin. Podzemní vody jsou v tomto prostředí převážně volné, místy mírně
napjaté.
Průměrný specifický odtok podzemní vody v prostoru Plzeňské pánve činí 1,9 l.s-1.km-2
(Krásný a kol. 2012). Sezónní kolísání hladiny podzemní vody může dosahovat decimetry až
první metry (zejména v období zvýšených atmosférických srážek, nebo tání sněhu).
C.I.3.
Flóra a fauna
Flóra
Biologický průzkum by zpracováván v termínu 2016/2017 a proto v něm bylo popsáno území
pro varianty 5 a 4e. V roce 2018 bylo investorem rozhodnuto, že dále bude sledována varianta
5.
V terénu byl zachycen jarní a letní aspekt (29.6. a 22.7.2016, 17.4., 5.5. a 12.5.2017). V dané
trase bylo vymezeno 9 dílčích úseků, definovaných většinou na základě charakteru a aktuálního
způsobu využívání okolní krajiny (formační přístup – např. úsek vedoucí zástavbou se
zahradami, lesem či poli a loukami) a jsou zřejmé z přílohy č.2 přírodovědného průzkumu.
Při průzkumu vegetačního krytu byl v rámci vymezených úseků vždy pořízen soupis cévnatých
rostlin (tj. bylinného, keřového a stromového patra); bezcévné rostliny (mechorosty a lišejníky)
nebyly sledovány. Odborné i české názvy zjištěných rostlinných taxonů (druhů, eventuálně
poddruhů), jsou uváděny podle Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka
et al. 2012).
Při průzkumu byl uplatňován převážně floristický přístup (seznam zjištěných druhů, se
zdůrazněním typických dominant či subdominant jednotlivých vegetačních pater), jen
doplňkově pak i přístup vegetační (fytocenologická klasifikace porostů resp. společenstev

SUDOP Praha a.s.

101

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

v okolí daného úseku). Zvýšená pozornost byla věnována eventuálnímu výskytu druhů zvláště
chráněných (podle zákona č. 114/1992 Sb.) či ohrožených (podle Grulich 2012).
Cílem průzkumu bylo pořídit reprezentativní popis druhového složení, nikoliv kompletní
druhovou inventarizaci (výčet v dotčeném území zjištěných druhů tedy jistě není konečný).
K popisu současného stavu vegetačního krytu byly rovněž uplatněny některé fytoindikační
metody (úroveň ruderalizace, eutrofizace apod.).
1)
Z botanického hlediska jsou jednotlivé dílčí úseky podrobně popsány níže. Uveden je
vždy základní popis charakteru okolí, zdůrazněny jsou dominantní či subdominantní taxony
a v případě zjištění druhů zvláště chráněných či zařazených do červeného seznamu je
vyznačena příslušná kategorie (např. §3, C4a).
Seznam všech zjištěných druhů rostlin je uveden v příloze biologického průzkumu.
Úsek 1 - sukcesní plochy a zahrady ve Slovanském údolí a ZátišíTento úsek se odpojuje ze
stávající trati, která je vedena převážně v náspu nad údolím Vejprnického potoka. Trasa
novostavby odbočuje mezi sportovním areálem ve Slovanském údolí a průmyslovým areálem u
Domažlické ul. Dále kříží městský komunikační okruh (MKO) a navazující komunikace
napojující silnice II/203 (Vejprnická) a I/26 (Domažlická). Po křížení s MKO prochází
rozvolněnými porosty náletové zeleně v průseku elektrovodu (v místech bývalých travních
porostů), mezi zahrádkovými kloniemi a několika menšími lesíky.
Dřevinné patro:
Dřeviny jsou zastoupeny pestrou směsicí druhů sukcesních stanovišť i lesními dřevinami a jsou
doplněny ovocnými a okrasnými druhy v zahrádkářských osadách. Nejčastější jsou odrůstající
nálety tvořené břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osikou (Populus tremula), vrbou
jívou (Salix caprea), dále zde rostou jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), smrk ztepilý (Picea
abies), javor mléč (Acer plataniodes), dub letní (Quercus robur), jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), borovice lesní (Pinus sylvestris). V zahrádkách dále jabloň domácí (Malus
domestica), třešně a slivoně (Prunus avium, P. domestica, Prunus sp. div.). V keřovém patře se
uplatňuje líska obecná (Corylus avelana), růže šípková (Rosa canina), z nižších keřů především
ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.), místy pámelník bílý (Symphoricarpos albus),
šeřík obecný (Syringa vulgaris).
Bylinné patro:
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), divizna malokvětá (Verbascum thapsus), hadinec
obecný (Echium vulgare), hluchavka bílá (Lamium album), hrachor luční (Lathyrus pratensis),
hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii), jestřábník chlupáček (Pilosella officinarum), jetel
plazivý (Trifolium repens), kakost smrdutý (Geranium robertianum), komonice lékařská
(Melilotus officinalis), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), kostřava červená (Festuca rubra), lipnice roční (Poa annua), lipnice
smáčknutá (P. compressa), lnice květel (Linaria vulgaris), máchelka srstnatá (Leontodon
hispidus), mléč rolní (Sonchus arvensis), mrkev obecná (Daucus carota), mydlice lékařská
(Saponaria officinalis), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), pampeliška smetánka (Taraxacum officinale s.lat.), pastinák setý
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(Pastinaca sativa), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), podběl lékařský (Tussilago farfara),
pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), přeslička rolní (Equisetum arvense), psineček
obecný (Agrostis capillaris), pupalka dvouletá (Oenothera biennis), pýr plazivý (Elymus
repens), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), řebříček obecný (Achillea millefolium),
srha laločnatá (Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel bílý (Galium
album), svízel přítula (G. aparine), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), škarda dvouletá
(Crepis biennis), tolice dětelová (Medicago lupulina), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos),
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), turan roční (Erigeron annuus), vikev ptačí (Vicia
cracca), violka vonná (Viola odorata), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum). Druhy pěstované v zahrádkách
nebyly inventarizovány.
V dílčím úseku nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy ani taxony červeného seznamu.
Úsek 2 - lesní porosty mezi Novou Hospodou a Líněmi
Úsek začíná poblíž komunikace, spojující pod železničním viaduktem stávající trati Novou
Hospodu (ul. Dopravní) s Vejprnickou ulicí. Vegetační kryt tvoří smíšené lesní porosty, lokálně
přerušené průsekem elektrovodu (VVN) a ornou půdou (lokalita Na novinách východně od
Vejprnic). Dále se trasa stáčí do souběhu se silnicí I/26 u Sulkova a přechází prostor jejího
křížení s dálnicí D5 (Exit 89); konec tohoto převážně lesního úseku se nachází na lesním okraji
v blízkosti zemědělského podniku mezi Tlučnou a Líněmi. Část lesních porostů zde má
charakter acidofilních doubrav asociace Luzulo-Quercetum petraeae.
Dřevinné patro:
Dřevinné patro tvoří do značné míry kulturní výsadby jehličnanů - smrk ztepilý (Picea abies),
modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), podstatná je však i příměs
původních listnatých druhů - dub letní i zimní (Quercus robur, Q. petraea), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer plataniodes), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), místy je
vtroušen také buk lesní (Fagus sylvatica), třešeň ptačí (Prunus avium), okrajově i višeň obecná
(P. cerasus), roztroušeně je přimíšen jilm horský (Ulmus glabra), dub červený (Quercus
rubra). Hlavně v okrajích či v průseku VVN se uplatňují i náletové druhy bříza bělokorá
(Betula pendula), topol osika (Populus tremula), doplněné vrbou jívou (Salix caprea) apod.
V keřovém patře se uplatňuje především dominantní ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.),
maliník (R. idaeus), líska obecná (Corylus avelana), růže šípková (Rosa canina), trnka obecná
(Prunus spinosa), hloh obecný (Crataegus laevigata), ojediněle zjištěn byl i rybíz alpínský
(Ribes alpinum).
Bylinné patro:
Bylinné patro tvoří hlavně mezofilní lesní druhy, dominantou podrostu je často netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora) a další nitrofyty – bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris),
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), svízel přítula (Galium
aparine), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) apod. Dále byly zjišteny druhy hrachor luční

SUDOP Praha a.s.

103

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

(Lathyrus pratensis), hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii), jahodník obecný (Fragaria
vesca), kapustka obecná (Lapsana communis), konopice pýřitá (Galeopsis pubescens), krtičník
hlíznatý (Scrophularia nodosa), jestřábník chlupáček (Pilosella officinarum), jestřábník zední
(Hieracium murorum), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), mléč rolní (Sonchus arvensis),
pampeliška smetánka (Taraxacum officinale s.lat.), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), p.
prostřední (S. media), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), řebříček obecný (Achillea
millefolium), sasanka hajní (Anemone nemorosa), starček obecný (Senecio vulgaris), strdivka
nící (Melica nutans), srha laločnatá (Dactylis glomerata), pýr plazivý (Elymus repens), vikev
plotní (Vicia cracca), violka vonná (Viola odorata) apod.
Ve světlejších a výsušnějších partiích lesních porostů se hojněji upatňují i světlomilnější druhy,
zejména trávy ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), dále jsou psineček obecný (Agrostis
capillaris), lipnice luční (Poa pratensis agg.), lipnice hajní (P. nemoralis), třtina křovištní
(Calamagrostis epigejos), t. chloupkatá (C. villosa), válečka prapořitá (Brachypodium
pinnatum), dále např. rozrazil lékařský (Veronica officinalis), v západní části tohoto dílčího
úseku pak převažují metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a acidofilní keříčky - brusnice
borůvka (Vaccinium myrtillus) a brusinka (V. vitis-idae), s příměsí jestřábníků (H. murorum),
mochny nátržníku (Potentilla erecta), biky chlupaté (Luzula pilosa) a černýše lučního
(Melampyrum pratense), místy kapraď rakouská (Dryopteris carthusiana), zvonek
okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) ad.
V průseku VVN a na občasně zamokřovaných místech se navíc vyskytují některé luční a
vlhkomilnější druhy jako medyněk vlnatý (Holcus lanatus), metlice trsnatá (Deschampsia
cespitosa), jetele luční (Trifolium pratense), plazivý (T. repens) a pochybný (T. dubium),
jitrocel větší (Plantago major), mochny husí a plazivá (Potentilla anserina, P. reptans),
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), podběl lékařský (Tussilago farfara), pcháč rolní
(Cirsium arvense), pryskyřníky plazivý a prudký (Ranunculus repens, R. acris), třezalka
tečkovaná (Hypericum perforatum), sítiny (Juncus effusus, J. bufonius), svízel bílý (Galium
album), vrbovky (Epilobium sp. div.), karbinec evropský (Lycopus europaeus), tořice japonská
(Torilis japonica), ptačinec trávolistý (Stellaria graminea), jílek vytrvalý (Lolium perenne),
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovíky (Rumex sp.), vikev čtyřsemenná (Vicia
tetrasperma) ad.
V dílčím úseku nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy ani taxony červeného seznamu.
Úsek 3 - polní kultury mezi Novou Hospodou a Líněmi
V tomto případě se nejedná o souvislý traťový úsek, ale o několik menších ploch orné půdy,
které leží v trase uvažované novostavby. Dřeviny se zde nevyskytují, bylinné patro tvoří jednak
polní plodiny (kukuřice, obilniny), jednak plevelová (segetální) společenstva a ruderální
travinobylinné lemy v okrajích polí.
Bylinné patro:
drchnička rolní (Anagallis arvensis), kapustka obecná (Lapsana communis), konopice polní
(Galeopsis tetrahit), lopuch větší (Arctium majus), merlík (Chenopodium sp.), mochna plazivá
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(Potentilla reptans), opletka obecná (Fallopia convolvulus), penízek rolní (Thlaspi arvense),
pcháč oset (Cirsium arvense), přeslička rolní (Equisetum arvense), pomněnka drobnokvětá
(Myosotis stricta), přeslička rolní (Equisetum arvense), psineček obecný (Agrostis capillaris),
pumpava rozpuková (Erodium cicutaria), pupalka dvouletá (Oenothera biennis), prlina rolní
(Lycopsis arvensis), pýr plazivý (Elymus repens), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), škarda
dvouletá (Crepis biennis), tolice dětelová (Medicago lupulina), turan roční (Erigeron annuus),
violka rolní (Viola arvensis), vratič obecný (Tanacetum vulgare), vrbovka žláznatá (Epilobium
ciliatum).
V dílčím úseku nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy ani taxony červeného seznamu.
Úsek 4 - zemědělské plochy severně od Líní a Zbůchu
Rozlehlé, intenzivně obhospodařované plochy zemědělských plodin (řepka olejka, obilniny,
vojtěška), zčásti se jedná také o zatravněné pole - úhor). Dřeviny se zde nevyskytují, bylinné
patro tvoří vedle pěstovaných plodin také segetální a ruderální společenstva.
Bylinné patro:
Obvyklou dominantou plevelové vegetace i v porostech úhorů je pýr plazivý (Elymus repens),
hojně se vyskytují také řebříček obecný (Achillea millefolium), šťovíky tupolistý a kadeřavý
(Rumex obtusifolius, R. crispus), jitrocele kopinatý a větší (Plantago lanceolata, P. major),
mochna husí a m. plazivá (Potentilla anserina, P. reptans), pelyněk černobýl (Artemisia
vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pampeliška
smetánka (Taraxacum officinale s.lat.). Z dalších druhů byly zjištěny: lopuch plstnatý (Arctium
tomentosum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bojínek luční (Phleum pratense), silenka
širolistá bílá (Silene latifolia subsp. alba), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), přeslička
rolní (Equisetum arvense), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), svízel bílý a syřišťový
(Galium album, G. verum), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), lipnice úzkolistá
(Poa angustigolia), jílek vytrvalý (Lolium perenne), kostřava rákosovitá (Festuca
arundinacea), ptačinec prostřední (Stellaria media), rozrazil břečťanolistý (Veronica
hederifolia), srha laločnatá (Dactylis glomerata), vratič obecný (Tanacetum vulgare), drchnička
rolní (Anagallis arvensis), konopice polní (Galeopsis tetrahit), přeslička rolní (Equisetum
arvense), pumpava rozpuková (Erodium cicutaria), merlíky (Chenopodium sp.), kakost luční
(Geranium pratense), kakost maličký (G. pusilum), heřmánek pravý (Matricaria recutita),
penízek rolní (Thlaspi arvense), rožec obecný luční (Cerastium holosteoides subsp. triviale),
hrachor luční (Lathyrus pratensis), jetel ladní (Trifolium campestre), turanka kanadská (Conyza
canadensis), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), sléz lesní (Malva sylvestris), škarda
dvouletá (Crepis biennis), tolice vojtěška (Medicago sativa), violka rolní (Viola arvensis).
V dílčím úseku nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy ani taxony červeného seznamu.
Úsek 5 - lesík mezi poli východně od Úherců
Maloplošný lesní porost obklopený zemědělskými kulturami, přičemž ve výrazně ochuzeném
bylinným patře (v důsledku splachů živin z okolí) jednoznačně dominují nitrofyty.
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Dřevinné patro:
Dřevinné patro je složeno převážně z listnáčů, zejména lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy
velkolisté (T. platyphyllos), dále zde rostou javory mléč i klen (Acer plataniodes, A.
pseudoplatanus), z jehličnanů smrk ztepilý (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), jen
ojediněle dub (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) či třešeň ptačí (Prunus
avium). V keřové etáži ruderální druhy jako bez černý (Sambucus nigra) a ostružiníky (Rubus
sp. div.).
Bylinné patro:
Bylinné patro je druhově velmi chudé, dominují nitrofyty: bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris),
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), svízel přítula (Galium
aparine), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), vlaštovičník větší (Chelidonium majus),
dále zde roste např. jahodník obecný (Fragaria vesca), kapustka obecná (Lapsana communis),
konopice dvouklanná (Galeopsis bifida), ptačinec prostřední (Stellaria media), srha laločnatá
(Dactylis glomerata), silenka širolistá bílá (Silene latifolia subsp. alba), vikev lesní (Vicia
sylvatica), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides).
V okrajích a ruderalizovaných lesních lemech řebříček obecný (Achillea millefolium), mrkev
obecná (Daucus carota), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pýr plazivý (Elymus repens),
vikev plotní (Vicia cracca), apod.
Úsek 6 - luční porosty východně od Úherců a na severovýchodním okraji Zbůchu
Dvě plošky trvalých travních porostů, obklopené ornou půdou. Ploška východně od Úherců je
ohraničena upravenými koryty Lučního potoka (na jižní straně) a jeho levostranného přítoku
(na východě), ze severu louku ukončuje pak rozrůstající se průmyslový areál. Louku u Zbůchu
protíná odvodňovací kanál. Na části obou ploch se ve složení bylinného patra projevují známky
střídavého zavlhčování jílovitých půd.
Bylinné patro:
Obě louky se vyznačují obdobným složením bylinného patra. Ve vlhčích partiích jsou
dominantnami hlavně metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), případně medyněk vlnatý
(Holcus lanatus), svízel bílý (Galium album), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), v sušších
částech z trav ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), jílek vytrvalý (Lolium perenne), lipnice
luční a úzkolistá (Poa pratensis, P. angustifolia), dále jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata),
případně řebříček obecný (Achillea millefolium). Běžnými druhy jsou také mochna husí, m.
plazivá (Potentilla anserina, P. reptans), hrachor luční (Lathyrus pratensis), štírovník růžkatý
(Lotus corniculatus), sítina rozkladitá (Juncus effusus), pryskyřník plazivý a prudký
(Ranunculus repens, R. acris), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), kakost luční
(Geranium pratense), pcháč oset (Cirsium arvense), případně p. bahenní (C. palustre), trojštět
žlutavý (Trisetum flavescens), škarda dvouletá (Crepis biennis) a škarda vláskovitá (C.
capillaris). Další druhy: jetel luční (Trifolium pratense), j. plazivý (T. repens), j. ladní (T.
campestre), místy i jetel rolní (T. arvense), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), pampeliška
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smetánka (Taraxacum officinale s.lat.), pampeliška srstnatá (Leontodon hispidus), pastinák setý
(Pastinaca sativa), vikve čtyřsemenná, plotní a ptačí (Vicia tetrasperma, V. sepium, V. cracca),
zvonek rozkladitý (Campanula patula), přeslička rolní (Equisetum arvense), psineček obecný
(Agrostis capillaris), pýr plazivý (Elymus repens), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys),
řebříček obecný (Achillea millefolium), srha laločnatá (Dactylis glomerata), chrpa luční
(Centaurea jacea), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), jahodník trávnice (Fragaria viridis), ostružiník ježiník (Rubus caesius) či kostival
lékařský (Symphytum officinale).
Podél koryt vodotečí na okrajích těchto ploch se vyskytuje také chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), karbinec evropský (Lycopus europaeus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria),
vratič obecný (Tanacetum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) či lnice květel (Linaria
vulgaris).
Poněkud zachovalejší a druhově pestřejší se jeví louka u Úherců, kde byly vzácně
zaznamenány i žluťucha leská (Thalictrum lucidum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium
erythraea), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), kozí brada luční (Tragopogon pratensis
agg.), chrastavec rolní (Knautia arvensis), jitrocel prostřední (Plantago media), které se na
louce u Zbůchu nevyskytují. Naopak na druhé uváděné plošce jsou navíc přítomny druhy jako
černohlávek obecný (Prunella vulgaris), ostřice srstnatá (Carex hirta), šťovík kyselý (Rumex
acetosa) či š. kadeřavý (R. crispus) nebo třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum).
Úsek 7 - louka v údolí Zálužského potoka západně od Zbůchu
Trvalý travní porost obklopený ornou půdou v údolí na obou březích upravené vodoteče,
intenzivně sklízený (zřejmě i přihnojovaný) a druhově velmi ochuzený.
Bylinné patro:
Druhová garnitura je velmi ochuzená, převažují produkční druhy trav jako ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), psárka luční (Alopecurus pratensis), místy medyněk vlnatý (Holcus
lanatus) či jílek vytrvalý (Lolium perenne), dále lipnice luční (Poa pratensis), psineček obecný
(Agrostis capillaris), svízel bílý (Galium album), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius),
řebříček obecný (Achillea millefolium), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), mochna husí
(Potentilla anserina), jetel luční (Trifolium pratense), hrachor luční (Lathyrus pratensis),
pampeliška smetánka (Taraxacum officinale s.lat.), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens),
srha laločnatá (Dactylis glomerata), škarda dvouletá (Crepis biennis), vikev plotní (Vicia
sepium), vratič obecný (Tanacetum vulgare), v okrajích a podél vodoteče také chrastice
rákosovitá (Phalaris arundinacea), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica), pcháč oset (Cirsium arvense), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos),
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) atd.
Úsek 8 - zemědělské plochy mezi Zbůchem, Chotěšovem a Stodem
Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy. Dřeviny se zde nevyskytují, bylinné patro
tvoří jednak polní plodiny (kukuřice, obilniny, řepka olejka), jednak plevelová (segetální)
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společenstva a ruderální travinobylinné lemy v okrajích polí.
Bylinné patro:
drchnička rolní (Anagallis arvensis), chrpa modrák (Centaurea cyanus), konopice polní
(Galeopsis tetrahit), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), merlíky (Chenopodium spp.), mák vlčí
(Papaver rhoeas), opletka obecná (Fallopia convolvulus), penízek rolní (Thlaspi arvense),
pcháč oset (Cirsium arvense), přeslička rolní (Equisetum arvense), pomněnka drobnokvětá
(Myosotis stricta), přeslička rolní (Equisetum arvense), pumpava rozpuková (Erodium
cicutaria), pupalka dvouletá (Oenothera biennis), prlina rolní (Lycopsis arvensis), pýr plazivý
(Elymus repens), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), škarda vláskovitá (Crepis capillaris),
turan roční (Erigeron annuus), violka rolní (Viola arvensis), vratič obecný (Tanacetum
vulgare), vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum).
Úsek 9 - úsek kopírující stávající trať v Chotěšově a Stodě
Železniční těleso v kolejišti s ruderální vegetací, náspy do značné míry zarůstají křovinami a
nálety.
Dřevinné patro:
Dřeviny v okolí trati jsou zastoupeny břízou (Betula pendula), osikou (Populus tremula), hojná
je vrba jíva (Salix caprea), místy je doplňuje jasan (Fraxinus excelsior) či javor klen (Acer
pseudoplatanus), dále se vyskytuje jabloň domácí (Malus domestica), třešně a slivoně (Prunus
avium, P. domestica, Prunus cf. insititia). Keřovou etáž tvoří slivoň trnka (Prunus spinosa),
růže šípková (Rosa canina) či bez černý (Sambucus nigra), maliník (Rubus idaeus) a další
ostružiníky (Rubus caesius, R. fruticosus agg.).
Bylinné patro:
Pokryvnost bylinného patra je proměnlivá, v kolejišti zpravidla nízká, zbytek tělesa pokrývají
nejčastěji ruderalizovaná travinnobyliná společenstva, v nichž nejčastěji dominuje ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pýr plazivý (Elymus repens), vratič obecný (Tanacetum
vulgare), řebříček obecný (Achillea millefolium), bojínek luční (Phleum pratense), dále jsou
zjištěny bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), bolševník obecný (Heracleum sphondylium),
česnáček lékařský (Alliaria petiolata), divizna knotovitá (Verbascum lychnitis), chrpa luční
(Centaurea jacea), jetel luční a j. plazivý (Trifolium pratense, T. repens), ježatka kuří noha
(Echinochloa crus-galli), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago
lanceolata), jitrocel větší (P. major), kakost luční (Geranium pratense), kakost smrdutý (G.
robertianum), kapustka obecná (Lapsana communis),kokoška pastuší tobolka (Capsella bursapastoris), komonice lékařská (Melilotus officinalis), konopice (Galeopsis sp. div.), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), kostřava luční (Festuca pratensis), kuklík městský (Geum
urbanum), lipnice roční a l. luční (Poa annua, P. pratensis), lnice květel (Linaria vulgaris),
mrkev obecná (Daucus carota), mochna plazivá (Potentilla reptans), mochna stříbrná (P.
argentea), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), pampeliška smetánka (Taraxacum officinale s.lat.), pastinák setý (Pastinaca
sativa), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), podběl lékařský (Tussilago farfara), pomněnka
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drobnokvětá (Myosotis stricta), popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea), přeslička rolní
(Equisetum arvense), pupalka dvouletá (Oenothera biennis), přeslička rolní (Equisetum
arvense), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia agg.), rdesno truskavec (Polygonum
arenastrum), starček obecný (Senecio vulgaris), svízele bílý, přítula a syřišťový (Galium
album, G. aparine, G. verum), srha říznačka (Dactylis glomerata), štírovník růžkatý (Lotus
corniculatus), tolice dětelová (Medicago lupulina), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), vikev plotní (Vicia cracca), violka rolní (Viola arvensis).
Fauna
Průzkum proběhl 12.6., 8.7. a 19. 7. 2016 a 30.3., 18.4, 5.5. a 12.5.2017. Byl zaměřen zejména
na ptáky, plazy a obojživelníky s cílem zachytit druhové složení zoocenóz a zaznamenat výskyt
zvláště chráněných a ohrožených druhů (ve smyslu vyhlášky 395/92 Sb. a Červeného seznamu
ohrožených druhů ČR). Přítomnost jednotlivých druhů byla zjišťována přímým pozorováním,
sledováním stop, pobytových znamení a hlasových projevů. Druhy byly zaznamenávány po
jednotlivých úsecích trati, v případě nálezu významného druhu byly doplněny informace o
lokalizaci a o povaze výskytu.
Dále byl v oblasti sledován pohyb savců za účelem zjištění migračních tras.
Entomologický průzkum
Entomologický průzkum měl za cíl zjistit výskyt zvláště chráněných (ZCHD) a ohrožených
druhů, byl zaměřen zejména na brouky a denní motýly a na ZCHD z dalších skupin hmyzu.
Během celodenní návštěvy v červenci 2016 byla provedena rekognoskace terénu a vytipování
z pohledu hmyzu hodnotnějších biotopů pro další průzkum. Na vytipovaných místech bylo dále
(během návštěv 8.8., 9.8., 3.9.2016 a 6.4.,7.4., 21.4. a 22.4.) prováděno pozorování a sběr
materiálu smýkáním a sklepáváním z vegetace, individuálním sběrem na květech rostlin, pod
kameny a dalšími předměty, příp. na trusu, kadáverech apod. Dále byly na vybraných místech
od srpna do září 2016 a od března do dubna 2017 instalovány zemní pasti s náplní z piva a octa,
kontrolované cca v třítýdenních intervalech. Mimo to bylo sbíráno i na stávajícím tělese
železnice. Pozorovaní jedinci a část sebraného materiálu byla určena na místě a po zapsání zpět
vypuštěna, část (zejm. brouci) byla po zpracování předána odborníkům k determinaci.
Průzkum obratlovců
Pro účely zoologického průzkumu bylo území rozděleno na 7 úseků, označených A – G a
popsaných níže společně s přehledem zjištěných druhů živočichů a jsou zřejmé z přílohy č.2
přírodovědného průzkumu.
Nálezy ptáků jsou v tabulkách řazeny systematicky, u ostatních skupin abecedně podle českých
názvů. Ochrana druhů je uváděna dle vyhlášky 395/1992 Sb.: §1 kriticky ohrožený (KO), §2
silně ohrožený (SO), §3 ohrožený (O). Ohrožení dle Červeného seznamu ohrožených druhů
obratlovců ČR, Plesník a kol. 2003: kriticky ohrožený (CR), ohrožený (EN) nebo zranitelný
(VU), téměř ohrožený (NT), méně dotčený (LC), nevyhodnocený (NE).
Úsek A: budoucí odbočka Nová Hospoda – km 109
Trasa vede ruderální a náletovou zelení mezi průmyslovým areálem, sportovištěm a
zahrádkářskými koloniemi. Na okraji lesa končí před průsekem pod vedením VN.
Ptáci:

SUDOP Praha a.s.
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Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Buteo buteo

káně lesní

Falco tinnunculus

poštolka obecná

Columba palumbus

holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

Apus apus

rorýs obecný

O;-

lov

Picus viridis

žluna zelená

-;LC

u Vejprnického potoka

Delichon urbica

jiřička obecná

-;NT

lov

Troglodytes troglodytes

střízlík obecný

Phoenicurus ochruros

rehek domácí

Turdus merula

kos černý

Turdus pilaris

drozd kvíčala

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Sylvia curruca

pěnice pokřovní

Phylloscopus trochilus

budníček větší

Phylloscopus collybita

budníček menší

Parus major

sýkora koňadra

Parus caeruleus

sýkora modřinka

Pica pica

straka obecná

Sturnus vulgaris

špaček obecný

Passer domesticus

vrabec domácí

-;LC

v zahrádkách

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

Carduelis chloris

zvonek zelený

Serinus serinus

zvonohlík zahradní

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

přelet

Savci:
Vědecký název

Český název

Capreolus capreolus

srnec obecný

SUDOP Praha a.s.

1 ex. na okraji lesa
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Úsek B: km109 – křížení s dálnicí D5
•

Stavba zde prochází přes lesní porosty podél silnice I/26, ke které se v druhé polovině
úseku přibližuje. Lesy jsou převážně jehličnaté, na začátku úseku jsou části s převahou
listnatých dřevin. Úsek začíná přechodem přes průsek pod elektrovodem zarostlý hustým
porostem zmlazujících dřevin (vysoké zastoupení břízy, osiky) o výšce kolem 2 m. Zhruba
ve středu úseku na úrovni benzinové čerpací stanice bude trať křižovat další průsek pod
vedením, travnatý, s občasnými keři a zmlazujícím stromy.

Ptáci:
Vědecký název

Český název

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Ardea cinerea

volavka popelavá

-;NT

u rybníka Fulín

Anas platyrhynchos

kachna divoká

Buteo buteo

káně lesní

Phasianus colchicus

bažant obecný

Columba palumbus

holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

Apus apus

rorýs obecný

Dendrocopos major

strakapoud velký

Motacilla alba

konipas bílý

Troglodytes troglodytes

střízlík obecný

Erithacus rubecula

červenka obecná

hojná

Turdus merula

kos černý

hojný

Turdus philomelos

drozd zpěvný

hojný

Hippolais icterina

sedmihlásek hajní

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Phylloscopus trochilus

budníček větší

Phylloscopus collybita

budníček menší

Phylloscopus sibilatrix

budníček lesní

Regulus regulus

králíček obecný

Parus palustris

sýkora babka

Parus montanus

sýkora lužní

Parus ater

sýkora uhelníček

Parus cristatus

sýkora parukářka

SUDOP Praha a.s.

více párů

na více místech

O;-

nad průsekem u km 109
více párů

hojná

-;LC

u potůčku před polem Na Novinách
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Vědecký název

Český název

Parus major

sýkora koňadra

Parus caeruleus

sýkora modřinka

Sitta europaea

brhlík lesní

Certhia familiaris

šoupálek dlouhoprstý

Lanius collurio

ťuhýk obecný

Garrulus glandarius

sojka obecná

Corvus corone

vrána obecná

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

O;NT

v průseku u km 109, více párů

-;NT

přelet

Corvus corax

krkavec velký

O;VU

opakovaně 1 pár přelet nad
průsekem u benzinky, pak krouží
nad ZD na kraji Vejprnic

Passer domesticus

vrabec domácí

-;LC

okraj lesa a prům. areálu u km 109

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

Pyrrhula pyrrhula

hýl obecný

Carduelis chloris

zvonek zelený

Emberiza citrinella

strnad obecný

Obojživelníci:

Vědecký název

Český název

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Bufo bufo

ropucha obecná

O;NT

2 subad. u km 112

Rana temporaria

skokan hnědý

−;NT

2 snůšky ve strouze u cesty u křížení
s trasou cca km 110,5

Rana dalmatina

skokan štíhlý

SO;NT

1 ex. u km 111

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Plazi:
Vědecký název

Český název

Lacerta agilis

ještěrka obecná

SO;NT

okraj průseku u km 109, u lesní
cesty v km 111

Anguis fragilis

slepýš křehký

SO;LC

1 mrtvý ex. na cestě u pole Na
Novinách

SUDOP Praha a.s.
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Savci:
Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Vulpes vulpes

liška obecná

les za polem Na Novinách

Apodemus flavicollis

myšice lesní

mrtvá na okraji pole Na Novinách

Sus scrofa

prase divoké

pobytové stopy v lese km 110-112, 1
mrtvý ex. u silnice III/2032 do
Vejprnic, Z od trasy záměru

Capreolus capreolus

srnec obecný

Sciurus vulgaris

veverka obecná

O;NE

okousaná šiška v lese u km 112

Lepus europaeus

zajíc polní

-;NT

okraj pole Na Novinách

Úsek C: křížení s dálnicí D5 – křížení se silnicí III/2033 (Líně – Tlučná)
Úsek prochází z větší části lesem (jehličnatý a smíšený, místy vysoký stupeň zabuřenění, vyšší
podíl mrtvého dřeva) včetně borové mlaziny, na jejímž místě je plánována plocha pro skládku
materiálu. Dále zde trasa prochází okrajem louky v blízkosti chat a okrajem pole (2017
vojtěška).
Ptáci:
Vědecký název

Český název

Ciconia ciconia

čáp bílý

Anas platyrhynchos

kachna divoká

Buteo buteo

káně lesní

Falco tinnunculus

poštolka obecná

Phasianus colchicus

bažant obecný

Larus ridibundus

racek chechtavý

Columba palumbus

holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

Cuculus canorus

kukačka obecná

Apus apus

Ochrana/
ohrožení
O;NT

Poznámka
1 ex. v loukách J od trasy záměru
1M přelet

hnízdí na sloupu v louce

-;VU

přelet

rorýs obecný

O;-

u silnice na konci úseku

Picus viridis

žluna zelená

-;LC

na okraji lesa za dálnicí

Dendrocopos major

strakapoud velký

Alauda arvensis

skřivan polní

SUDOP Praha a.s.
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Vědecký název

Český název

Delichon urbica

jiřička obecná

Anthus trivialis

linduška lesní

Troglodytes troglodytes

střízlík obecný

Prunella modularis

pěvuška modrá

Erithacus rubecula

červenka obecná

Turdus merula

kos černý

Turdus philomelos

drozd zpěvný

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Sylvia communis

pěnice hnědokřídlá

Phylloscopus trochilus

budníček větší

Phylloscopus collybita

budníček menší

Parus major

sýkora koňadra

Parus caeruleus

sýkora modřinka

Sitta europaea

brhlík lesní

Garrulus glandarius

sojka obecná

Pica pica

straka obecná

Corvus corax

krkavec velký

Sturnus vulgaris

špaček obecný

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

Pyrrhula pyrrhula

hýl obecný

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

-;NT

lov nad polem a u silnice na konci
úseku

O;VU

1 pár krouží u borové mlaziny

Plazi:
Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Lacerta agilis

ještěrka obecná

SO;NT

cesta při okraji lesa a louky

Anguis fragilis

slepýš křehký

SO;LC

v borové mlazině, hojný

Savci:
Vědecký název

Český název

Talpa europaea

krtek obecný

SUDOP Praha a.s.

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

114

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Sus scrofa

prase divoké

Sorex araneus

rejsek obecný

Capreolus capreolus

srnec obecný

Sciurus vulgaris

veverka obecná

O;NE

v lese za borovou mlazinou

Lepus europaeus

zajíc polní

-;NT

louka

velmi hojně na louce a v borové
mlazině

Úsek D: křížení se silnicí III/2033 (Líně – Tlučná) – křížení se silnicí II/180
Zoologicky nejcennější úsek vede zpočátku přes pole poblíž zemědělského areálu, dále přes
travní porosty, okraj menšího lesíka a následně po okraji ochranného pásma PR Nový rybník,
která je významnou ornitologickou lokalitou. Dále pokračuje přes zachovalou vlhčí louku a
regulovaný Luční potok a jeho přítoky.
PR Nový rybník byla vyhlášena v r. 2007 na ochranu významné ornitologické lokality, tvoří ji
mělký rybník s rozsáhlými rákosinami. Význam mají i okolní zemědělské a ruderální plochy,
které představují jednak potravní biotop pro široké spektrum druhů, jednak hnízdní prostředí
dalších ZCHD. PR Nový rybník hostí početnou hnízdní kolonii racků chechtavých a je
významnou tahovou zastávkou, bylo zde pozorováno ke 160 ptačím druhům.
Ptáci:
Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Podiceps cristatus

potápka roháč

O;VU

1p. rybník Okružinka, 3 ex. PR
Nový rybník

Ardea cinerea

volavka popelavá

-;NT

PR Nový rybník 5 ex.

Egretta alba

volavka bílá

SO;-

3 ex. PR NR

Ciconia ciconia

čáp bílý

O;NT

1 ex. přílet od Líní, krouží nad
zemědělským areálem, pak sběr
potravy na louce, 2016 2ex. u PR
Nový rybník

Anser anser

husa velká

-;EN

16 ex. na loukách mezi rybníky

Anas strepera

kopřivka obecná

O;VU

Min. 1 pár PR Nový rybník

Anas platyrhynchos

kachna divoká

Aythya fuligula

polák chocholačka

Milvus milvus

luňák červený

KO;CR

opakovaně
lov
potravy
remízkem a poli u PR

Circus aeruginosus

moták pochop

O;VU

2 páry

SUDOP Praha a.s.

1 p. přilétá na PR NR
nad
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Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Accipiter nisus

krahujec obecný

Buteo buteo

káně lesní

Falco tinnunculus

poštolka obecná

Phasianus colchicus

bažant obecný

Fulica atra

lyska černá

Larus ridibundus

racek chechtavý

Columba livia

holub domácí

Columba palumbus

holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

Cuculus canorus

kukačka obecná

Apus apus

rorýs obecný

O;-

nad polem a rybníky

Alcedo atthis

ledňáček říční

SO;VU

opakovaně
potokem

Picus viridis

žluna zelená

-;LC

S okraj PR

Alauda arvensis

skřivan polní

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

Motacilla alba

konipas bílý

Saxicola rubicola

bramborníček černohlavý

Turdus merula

kos černý

Turdus philomelos

drozd zpěvný

Locustella naevia

cvrčilka zelená

Acrocephalus scirpaceus

rákosník obecný

Acrocephalus palustris

rákosník zpěvný

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Sylvia communis

pěnice hnědokřídlá

Sylvia curruca

pěnice pokřovní

Phylloscopus collybita

budníček menší

Parus palustris

sýkora babka

Parus major

sýkora koňadra

SUDOP Praha a.s.

Poznámka

SO;VU

přelet

-;VU

150-200 ex. PR NR

hejno více než 50 ex. na poli u PR

přelet

nad

Lučním

O;LC

O;VU

1 p. u zemědělského areálu na
začátku, 1 p. u Lučního potoka
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Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Parus caeruleus

sýkora modřinka

Lanius collurio

ťuhýk obecný

Garrulus glandarius

sojka obecná

Pica pica

straka obecná

Corvus corone

vrána obecná

-;NT

10 ex. okolí rybníků

Corvus corax

krkavec velký

O;VU

2 ex. přelet

Sturnus vulgaris

špaček obecný

Passer montanus

vrabec polní

-;LC

hejna v křovinách u V hranice PR, u
zem. areálu

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

Carduelis chloris

zvonek zelený

Carduelis carduelis

stehlík obecný

Emberiza citrinella

strnad obecný

Emberiza schoeniclus

strnad rákosní

O;NT

Na území PR Nový rybník a v jejím okolí se podle nálezové databáze AOPK ČR vyskytují také
následující zvláště chráněné a ohrožené druhy.
Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Tachybaptus ruficollis

potápka malá

O;VU

nepravidelný výskyt

Phalacrocorax carbo

kormorán velký

-;VU

na tahu

Anas crecca

čírka obecná

O;CR

Anas querquedula

čírka modrá

SO;CR

Vzácněji než č. obecná

Anas clypeata

lžičák pestrý

SO;CR

na tahu

Aythya nyroca

polák malý

KO;RE

vzácně možné hnízdění

Perdix perdix

koroptev polní

O;NT

Občasná pozorování z okolí rybníka,
hnízdění možné

Grus grus

jeřáb popelavý

KO;CR

vzácně na tahu, v posledních letech
častěji

Rallus aquaticus

chřástal vodní

SO;VU

hnízdí

Vanellus vanellus

čejka chocholatá

-;VU

zejm. na tahu

Charadrius dubius

kulík říční

-;VU

nepravidelné hnízdění

SUDOP Praha a.s.

Poznámka – údaj z NDOP
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Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka – údaj z NDOP

Gallinago gallinago

bekasina otavní

SO;EN

zejm. na tahu

Tringa ochropus

vodouš kropenatý

SO;EN

na tahu

Riparia riparia

břehule říční

O;NT

hnízdí v širším okolí

Motacilla flava

konipas luční

SO;VU

hnízdí

Luscinia svecica cyanecula

slavík
modráček
středoevropský
SO;EN

hnízdí

Saxicola rubetra

bramborníček hnědý

O;LC

hnízdí

Acrocephalus arundinaceus

rákosník velký

SO;VU

nehojně hnízdí

Oriolus oriolus

žluva hajní

SO;LC

pravidelně

Mimo ně jsou z území záznamy o vzácném či ojedinělém výskytu řady dalších zvláště
chráněných nebo ohrožených druhů vodních ptáků (např. další druhy racků), bahňáků či
dravců.
Obojživelníci:
Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Poznámka

Rana temporaria

skokan hnědý

−;NT

pulci v kaluži u zemědělského areálu

Pelophylax esculentus

skokan zelený

SO;NT

jednotky až několik desítek ex.v PR
Nový rybník

Pelophylax ridibundus

skokan skřehotavý

KO;NT

NDOP 2015, PR Nový rybník

Plazi:
Vědecký název

Český název

Lacerta agilis

ještěrka obecná

Ochrana/
ohrožení
SO;NT

Poznámka
u zemědělského areálu

Savci:
Vědecký název

Český název

Talpa europaea

krtek obecný

Martes foina

kuna skalní

Sus scrofa

prase divoké

Capreolus capreolus

srnec obecný

Lepus europaeus

zajíc polní

SUDOP Praha a.s.

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

-;NT
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Úsek E: křížení se silnicí II/180 – km 120, včetně nového napojení trati Nýřany – Zbůch
Úsek vede z velké části po orné půdě, křižuje dvě polní cesty s nově vysázenými stromořadími,
okraje dvou remízků a dvě hospodářsky využívané vlhčí louky, kterými prochází regulované
vodní toky s doprovodem různě širokých a různě degradovaných rákosin či ostřicových
porostů. Zachovalejší se jeví louka s odvodňovacím kanálem u S okraje Zbůchu, šíře bylinných
břehových porostů závisí na rozsahu kosení a obdělávání orné půdy v okolí kanálu
v konkrétním roce, S od trasy záměru je kolem kanálu rozsáhlá silně zamokřená plocha
s porostem ostřic a četnými kalužemi, v roce 2017 ponechána bez obdělávání. Louky podél
Zálužského potoka mezi Týncem a Starým Dolem jsou sušší, degradované a kosené místy až na
hranici vodního toku. Cca 250 m Z od trasy záměru se zde nachází rozsáhlá rákosina na silně
zazemněném rybníce, s výskytem ZCHD živočichů.
Počáteční část úseku až k louce S od Zbůchu je často využívána jako potravní biotop ptáky
z PR Nový rybník.
V remízku v místě napojení trati z Nýřan a podél stávající trati v okolí je zastoupen trnovník
akát (Robinia pseudacacia).
Ptáci:
Vědecký název

Český název

Milvus milvus

luňák červený

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

KO;CR

lov potravy v louce S od Zbůchu

Circus aeruginosus

moták pochop

O;VU

1 pár rákosina S od Zbůchu (cca 600
m S od trasy záměru), lov i v louce
kolem záměru. 1 pár v rákosině na
Zálužském potoce.

Accipiter nisus

krahujec obecný

SO;VU

lov pole a louka u Zálužského
potoka

Buteo buteo

káně lesní

Falco tinnunculus

poštolka obecná

Phasianus colchicus

bažant obecný

Larus ridibundus

racek chechtavý

-;VU

cca 10 ex. sběr potravy v louce S od
zbůchu

Columba livia

holub domácí

Columba palumbus

holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

Picus viridis

žluna zelená

-;LC

u Zálužského potoka

Alauda arvensis

skřivan polní

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

O;LC

Delichon urbica

jiřička obecná

-;NT

Motacilla alba

konipas bílý

Troglodytes troglodytes

střízlík obecný

SUDOP Praha a.s.
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Vědecký název

Český název

Luscinia megarhynchos

slavík obecný

Phoenicurus ochruros

rehek domácí

Turdus merula

kos černý

Turdus pilaris

drozd kvíčala

Turdus philomelos

drozd zpěvný

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

O;LC

u trati poblíž Zálužského potoka

O;NT

více párů - u ŽST Žbůch, u
Zálužského potoka.

Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovaný
Acrocephalus scirpaceus

rákosník obecný

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Sylvia communis

pěnice hnědokřídlá

Sylvia curruca

pěnice pokřovní

Phylloscopus collybita

budníček menší

Parus major

sýkora koňadra

Parus caeruleus

sýkora modřinka

Lanius collurio

ťuhýk obecný

Pica pica

straka obecná

Corvus corone

vrána obecná

-;NT

Corvus corax

krkavec velký

O;VU

4 ex. nad lesem i nového napojení
trati do Nýřan

Sturnus vulgaris

špaček obecný

Passer domesticus

vrabec domácí

-;LC

u ŽST Zbůch

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

Carduelis chloris

zvonek zelený

Carduelis carduelis

stehlík obecný

Serinus serinus

zvonohlík zahradní

Emberiza citrinella

strnad obecný

Emberiza schoeniclus

strnad rákosní

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Obojživelníci:
Vědecký název

SUDOP Praha a.s.
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kuňka žlutobřichá

SO; VU

několik desítek pulců v kolejích od
traktoru v podmáčené louce, 250 m
S od záměru

Vědecký název

Český název

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Lacerta agilis

ještěrka obecná

SO;NT

u zemědělského areálu

Bombina variegata

Plazi:

Savci:
Vědecký název

Český název

Talpa europaea

krtek obecný

Martes foina

kuna skalní

Sus scrofa

prase divoké

Capreolus capreolus

srnec obecný

Lepus europaeus

zajíc polní

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

-;NT

Úsek G: km 129.8 – km 134 (var. 5)
Trať se odklání od současné trasy Z směrem až na vzdálenost kolem 600 m. Prochází přes
ornou půdu, křižuje několik místních komunikací, silnici III. třídy, bezejmenný regulovaný
vodní tok a do něj ústící odvodňovací kanál. Kromě doprovodu současné trati v místě
odklonění a napojení se v úseku nachází minimum rozptýlené zeleně, tvořené jen jednotlivými
stromy či keři nebo jejich řadami podél komunikací a vodních toků. V úseku ani blízkém okolí
se nenachází lesní celky.
Ptáci:
Vědecký název

Český název

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Ardea cinerea

Volavka popelavá

-;NT

1 ex. v poli za zemědělským areálem
na okraji Chotěšova

Ciconia ciconia

čáp bílý

O;NT

přelet, tentýž jako u úseku F

Circus aeruginosus

moták pochop

O;VU

1 M, lov nad polem

Falco tinnunculus

poštolka obecná

Phasianus colchicus

bažant obecný

Columba livia

holub domácí

Columba palumbus

holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

SUDOP Praha a.s.
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Vědecký název

Český název

Ochrana/
ohrožení

Poznámka

Apus apus

rorýs obecný

O;-

lov v okolí obcí

Alauda arvensis

skřivan polní

Delichon urbica

jiřička obecná

-;NT

lov nad polem, hnízdění v okolí

Motacilla flava

konipas luční

SO;VU

stromy u pole za zemědělským
areálem na okraji Chotěšova

Turdus merula

kos černý

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Pica pica

straka obecná

Sturnus vulgaris

špaček obecný

-;LC

Na
dřevinách
u
pole
za
zemědělským areálem na okraji
Chotěšova

Passer montanus

vrabec polní

Carduelis chloris

zvonek zelený

Serinus serinus

zvonohlík zahradní

Emberiza citrinella

strnad obecný

Entomologický průzkum
Výsledky entomologického průzkumu jsou zpracovány pro shodné úseky jako průzkum
obratlovců s tím, že průzkum byl proveden zejména na potenciálních biotopech významnějších
druhů. Zemní pasti nebyly instalovány v blízkosti PR Nový rybník. V úseku G tvořeném
nejvíce ornou půdou (a obdobné jako okolní úseky) byly určeny jen náhodné nálezy z pochůzek
pro průzkumy ostatních skupin.
V roce 2011 proběhl na území PR Nový rybník průzkum brouků (Těťál, 2013), který zjistil
výskyt 288 druhů 31 čeledí. Ze zvláště chráněných druhů byl zjištěn prskavec menší
(Brachinus explodens), který byl v oblasti zjištěn i při letošním průzkumu.
Přehled druhů zjištěných průzkumem v letech 2016 a 2017 je řazen abecedně podle čeledí a
následně latinských jmen:
Čeleď

Ochrana/
ohrožení

Vědecký název

Český název

Apionidae

Apion frumentarium

nosatčík

Apionidae

Ischnopterapion virens

nosatčík zelenavý

x

Apionidae

Protapion apricans

nosatčík obecný

x

Apionidae

Protapion dissimile

nosatčík holý

Byturidae

Byturus ochraceus

malinovník šedý

Cantharidae

Cantharis lateralis

páteříček

A

B

C

D

E

F

G

Brouci

SUDOP Praha a.s.

x

x

x
x

x

x
x

x
x
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Ochrana/
ohrožení

Čeleď

Vědecký název

Český název

Cantharidae

Cantharis livida

páteříček modravý

Cantharidae

Cantharis rufa

páteříček červený

Cantharidae

Rhagonycha lignosa

páteříček

x

Carabidae

Abax parallelepipedus

čtvercoštítník černý

x

Carabidae

Agonum sexpunctatum

střevlíček šestitečný

x

Carabidae

Amara aenea

kvapník kovový

x

Carabidae

Amara communis

kvapník toulavý

x

Carabidae

Bembidion lampros

šídlatec zářivý

Carabidae

Brachinus explodens

prskavec menší

Carabidae

Calathus fuscipes

střevlíček

Carabidae

Carabus nemoralis

střevlík hajní

Carabidae

Diachromus germanus

Carabidae

Nebria brevicollis

střevlíček

x

Carabidae

Pterostichus
oblongopunctatus

střevlíček

x

Cerambycidae Corymbia rubra

A

B

C

E

F

G

x
x

O

x

x

x

x

x

x
x

tesařík obecný

x

Cerambycidae Pseudovadonia livida

x

Cerambycidae Rhagium mordax

kousavec hlodavý

Cerambycidae Stenurella melanura

tesařík černošpičký

Coccinellidae

Adalia bipunctata

slunéčko dvoutečné

Coccinellidae

Adonia variegata

slunéčko pestré

Coccinellidae

Coccinela septempunctata

slunéčko sedmitečné

x

Coccinellidae

Harmonia axyridis

slunéčko východní

x

Coccinellidae

Propylea
quatuordecimpunctata

slunéčko čtrnáctitečné

Curculionidae

Ceutorhynchus assimilis

krytonosec zelný

x

Curculionidae

Phyllobius argentatus

listohlod zlatozelený

x

Curculionidae

Sitona humeralis

listopas

Elateridae

Agriotes obscurus

kovařík tmavý

Elateridae

Agrypnus murinus

kovařík šedý

Elateridae

Dalopius marginatus

kovařík lemovaný

SUDOP Praha a.s.

D

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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Čeleď

Vědecký název

Český název

Elateridae

Hemicrepidius niger

kovařík černý

Geotrupidae

Anoplotrupes stercorosus

chrobák lesní

Ochrana/
ohrožení

A

B

C

D

E

x

x

G

x

x

x

Chrysomelidae Crepidodera aurata

dřepčík vrbový

Chrysomelidae Crepidodera fulvicornis

dřepčík

Chrysomelidae Donacia semicuprea

rákosníček obecný

Gonioctena
Chrysomelidae quinquepunctata

mandelinka

x

Chrysomelidae Lochmaea capreae

bázlivec vrbový

x

Chrysomelidae Luperus flavipes

bázlivec

Chrysomelidae Oulema gallaeciana

kohoutek modrý

x
x

x
x

x
x

Chrysomelidae Phratora vitellinae
Chrysomelidae Psyliodes chrysopus

F

x
krytohlav

Chrysomelidae Smaragdina affinis

x

x

x

x

Kateretidae

Brachypterus urticae

x

Melyridae

Clanoptilus viridis

x

Melyridae

Dasytes plumbeus

x

Melyridae

Charopus graminicola

x

Melyridae

Malachius aeneus

bradavičník zelenavý

x

Scraptiidae

Anaspis frontalis

bezhrotník žlutočelý

x

Silphidae

Nicrophorus humator

hrobařík černý

x

Silphidae

Nicrophorus vespillo

hrobařík obecný

x

Silphidae

Oiceoptoma thoracica

mrchožrout rudoprsý

x

Silphidae

Phosphuga atrata

mrchožrout černý

x

Silphidae

Silpha tristis

mrchožrout

x

Staphylinidae

Creophilus maxillosus

drabčík páskovaný

x

Staphylinidae

Ontholestes murinus

x

Staphylinidae

Ontholestes tesselatus

x

Staphylinidae

Tachyporus chrysomelinus

x

x

x

x

x

x

Blanokřídlí
Apidae

Bombus sp.

SUDOP Praha a.s.

čmelák

O

x

x

x

x

x
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Čeleď

Vědecký název

Český název

Ochrana/
ohrožení

Apidae

Bombus hortorum

čmelák zahradní

O

Apidae

Bombus lucorum

čmelák hájový

O

Apidae

Bombus terrestris

čmelák zemní

O

Formicidae

Formica sp,

mravenec

O

Hesperiidae

Thymelicus sylvestris

soumračník metlicový

Lycaenidae

Polyommatus icarus

modrásek jehlicový

x

Nymphalidae

Aglais urticae

babočka kopřivová

x

Nymphalidae

Araschnia levana

babočka síťkovaná

x

Nymphalidae

Inachis io

babočka paví oko

Nymphalidae

Nymphalis c-album

babočka bílé C

Nymphalidae

Vanessa atalanta

babočka admirál

Pieridae

Anthocharis cardamines

bělásek řeřichový

x

Pieridae

Gonepteryx rhamni

žluťásek řešetlákový

x

x

Pieridae

Pieris brassicae

bělásek zelný

x

x

Pieridae

Pieris napi

bělásek řepkový

x

Pieridae

Pieris rapae

bělásek řepový

x

Satyrinae

Aphantopus hyperanthus

okáč prosíčkový

Satyrinae

Coenonympha pamphilus

okáč poháňkový

Satyrinae

Maniola jurtina

okáč luční

Satyrinae

Melanargia galathea

okáč bojínkový

x

Zygaenidae

Adscita statices

zelenáček šťovíkový

x

Zygaenidae

Zygaena loti

vřetenuška kozincová

A

B

C

D

x

x

E

F

G

x
x
x*

x*

Motýli
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

*mraveniště lesních mravenců byla zaznamenána v úseku B (49°44'0.090"N, 13°18'26.856"E, 49°43'56.121"N,
13°18'18.127"E, 49°43'26.186"N, 13°17'49.855"E) a C (49.7052031N, 13.2575014E), jejich výčet však není
konečný vzhledem k dosud nestanoveným podrobnostem o rozsahu staveniště.

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

SUDOP Praha a.s.
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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.:
Na území města Plzeň je vyhlášeno 70 registrovaných krajinných prvků. Město Plzeň je
rozděleno do deseti městských obvodů, v záměrem dotčených obvodech Plzeň 3 a Plzeň 10 –
Lhota se nachází následující registrované VKP.
Tab. č. 44 Registrované VKP v městských obvodech Plzeň 3 a Plzeň 10 - Lhota
reg.
číslo

Název

Prostředí

k.ú.

Městská
část

9601

Borský park

park

Plzeň

Plzeň 3

9604

Luftova zahrada

zahrada

Doudlevce

Plzeň 3

8604

Meditační zahrada

zahrada

Doudlevce

Plzeň 3

9602

Tyršův sad

sad

Valcha

Plzeň 3

9603

Doudlevecký hřbitov

hřbitov

Doudlevce

Plzeň 3

9405

Park Křimická

park

Skvrňany

Plzeň 3

0501

Skvrňanský hřbitov

hřbitov

Skvrňany

Plzeň 3

9504

Alej v Kaplířově ulici

alej

Plzeň

Plzeň 3

9501

Parkové úpravy na Masarykově nám.

zeleň v centrální části

Plzeň

Plzeň 3

8703

Mez severně od Radobyčic

mez

Radobyčice

Plzeň 3

9503

parkové úpravy na náměstí Míru

zeleň v centrální části

Plzeň

Plzeň 3

9502

Park na náměstí Českých bratří

park

Plzeň

Plzeň 3

1701

Remíz ve Lhotě

remíz

Lhota u Dobřan

Plzeň 10 Lhota

Žádný z výše uvedených registrovaných VKP není stavbou negativně ovlivněn.
VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb.:
•

VKP č.1511 Les u Nové Hospody km 1,04 – 4,79

•

Občasná vodoteč v km 2,169

•

Sulovský potok v km 4,797

•

Občasná vodoteč v km 8,777

•

Luční potok v km 8,261

•

Vodoteč v km 10,581
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•

Zálužský potok v km 122,422

•

Vodoteč v km 124,055

•

Vodoteč v km 126,175

•

Zábor lesů
Celkový trvalý zábor 22,5087 ha, dočasný zábor 7,1308 ha.

Tab.č.45 Výměry trvalého záboru dle druhu pozemků - PUPFL
Trvalý zábor
PUPFL
[m2]

Dočasný zábor PUPFL nad 1 rok
[m2]

Líně

53 332

22 146

Skvrňany

67 467

13 843

Vejprnice

104 288

35 319

Celkem

225 087

71 308

katastrální území

C.I.5.

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.
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Obr.č. 6 Výřez ze ZÚR Plzeňského kraje se znázorněním prvků ÚSES v zájmovém území

Nadregionální úroveň ÚSES
Širším zájmovým územím prochází osa nadregionálního biokoridoru K 50 a nachází se zde
rovněž ochranná zóna tohoto nadregionálního biokoridoru. S plochou dotčenou modernizací
předmětného úseku železniční trati nadregionální biokoridor K 50 územně nekoliduje.
Regionální úroveň ÚSES
Posuzovaný záměr kříží regionální biokoridor v km 3,3-3,6. Regionální biokoridor navazuje na
RBC Sulkov a je veden lesním celkem Na porážce.
Lokální úroveň ÚSES
Lokální ÚSES, a to včetně interakčních prvků, doplňuje a rozvíjí nadřazené systémy. Jeho
koncepce vychází z platného územního plánu. Stávající (plně či alespoň částečně funkční)
skladebné prvky potvrzuje a příležitostně rozšiřuje. Pro ÚSES platí jednak obecná pravidla pro
jeho naplňování, dále pak konkrétní regulativy, které upravují podmínky pro umisťování staveb
do ÚSES tak, aby byly vytvořeny podklady pro zajištění jeho kontinuity a splněny minimální
parametry jednotlivých prvků dané příslušnou metodikou (Rukověť projektanta místního
ÚSES, 1995). Stavby procházející ÚSES by neměly vytvářet neprostupné bariéry. Podmínečná
přípustnost jiného než příčného přechodu liniových staveb se týká především dodržení
minimální šířky biokoridorů.
Dotčený traťový úsek je situován převážně v extravilánu, jihozápadně od města Plzně na
katastrálních územích výše uvedených obcí. Přímo nezasahuje do žádného prvku nadregionální
úrovně ÚSES, kříží několik prvků regionální úrovně. Lokální prvky ÚSES funkční či navržené
jsou kříženy na několika místech, eventuálně se vyskytují řádově nižší stovky metrů od stavby.
Ovlivnění funkčnosti prvků ÚSES se nepředpokládá.
Posuzovaný záměr kříží tyto prvky ÚSES:
• Lokální biokoridor v km 1,0-1,8
- biokoridor je veden lesním celkem za Novou Hospodou
• Regionální biokoridor v km 3,3-3,6
- regionální biokoridor navazuje na RBC Sulkov a je veden lesním celkem Na porážce
• Lokální biokoridor v km 4,797
- biokoridor je veden nivou Sulkovského potoka
• Lokální biokoridor v km 5,9
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lokální biokoridor v km 6,7
Nefunkční lokální biokoridor v km 7,4
Nefunkční lokální biokoridor v km 8,3
Lokální biokoridor v km 8,8
Lokální biocentrum v km 8,9-9,15
Nefunkční lokální biokoridor v km 10,3
Lokální biokoridor v km 122,4
- biokoridor je veden nivou Zálužského potoka
Nefunkční lokální biokoridor v km 126,15

Pro obec Chotěšov nebyl doposud zpracován územní plán. Vymezení prvků ÚSES tedy
vychází a je převzato z dat poskytnutých Plzeňským krajem – generel ÚSES ORP Stod (UAP).
•
•
•
•
•
•

Nefunkční lokální biokoridor km 129,5
Nefunkční lokální biocentrum vpravo trati v km 130,0
Nefunkční lokální biocentrum v km 125,0
Nefunkční lokální biokoridor v km 124,9
Nefunkční lokální biokoridor v km 132,2 – stávající trať
Nefunkční lokální biokoridor v km 132,6 – stávající trať

Obr.č.7 Zákres generelu ÚSES ORP Stod (UAP) v Chotěšově.
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Obr.č.8 Generel ÚSES ORP Stod (UAP) v Chotěšově.
http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uses/
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Obr.č.9 Dálkové migrační koridory v zájmovém území.
http://webgis.nature.cz/mapomat/

V zájmovém území se nenacházejí dálkové migrační koridory.
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné
průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů
a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt
velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě
udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí.
C.I.6.

Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Tzv. velkoplošné ZCHÚ (CHKO, NP) se v zájmovém území nenacházejí, nejbližší CHKO
Brdy je vzdáleno více než 23 km východním směrem, CHKO Český les pak více než 30 km
západním směrem. Záměrem rovněž nedochází k územnímu konfliktu s tzv. maloplošnými
ZCHÚ. Nejbližším ZCHÚ je PR Nový rybník mezi obcemi Líně a Úherce (nová trasa prochází
v její bezprostřední blízkosti – cca 50 m od okraje ochranného pásma PR). Přírodní rezervace je
menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a
významných pro příslušnou geografickou oblast.
PR Nový rybník
Přírodní rezervace Nový rybník v k. ú. Úherce u Nýřan mezi obcemi Líně, Zbůch
a Úherce má celkovou rozlohu 12,84 ha a byla vyhlášena Krajským úřadem Plzeňského kraje
SUDOP Praha a.s.

131

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

v roce 2006. Rezervace představuje unikátní mokřadní ekosystém, který vznikl samovolným
napuštěním. Žije a hnízdí zde velké množství vodního ptactva a rostou i vzácnější mokřadní
rostliny. Vyskytuje se zde v měřítku západních Čech unikátní kolonie cca 500 párů racků
chechtavých, dále polák chocholačka, chřástal, slavík modráček, potápka černokrká či pochop
rákosní. Rybník a mokřad vznikl v propadlině po starých důlních dílech.

Obr. č. 10 Vymezení hranic PR Nový rybník (http://www.mapy.nature.cz)

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 NATURA 2000. Na území
Plzeňského kraje zasahují dvě PO – PO Křivoklátsko a PO Šumava, jejichž plocha zaujímá
z velké části stejnojmenné CHO a NP. Nejbližší EVL Dobřany (kód CZ0323826) s rozlohou
47,39 ha je vzdáleno od stavby více 5 km jihovýchodním směrem.
Předmětný záměr není v kolizi s lokalitami NATURA 2000. Z hlediska možného ovlivnění
EVL a PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. bude v rámci procesu EIA vydáno příslušným
orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství) stanovisko ve smyslu výše uvedeného paragrafu.
SUDOP Praha a.s.
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C.I.9.

Ložiska nerostů

V zájmovém území a v jeho širším okolí (cca do 5 km) se dle surovinového informačního
systému (http://www.geofond.cz/) nachází řada dobývacích prostorů, chráněných ložiskových
území, ložisek a prognózních zdrojů a průzkumných území. V rámci Plzeňského kraje je právě
v řešeném území – v okolí Plzně, Nýřan a Zbůchu (společně s historickými oblastmi Stříbra a
Kašperských hor) evidována největší četnost důlních děl
Následující obrázek ilustruje polohu těchto geologicky významných území v širším
místopisném kontextu. U obce Líně je křížen dobývací prostor netěžený Líně (ID: 60047, jíly,
štěrkopísky) a ložisko výhradní plocha Líně – Sulkov (ID: 3120900, jíly, štěrkopísky) – na
obrázku (1), nedaleko u obce Tlučná pak dobývací prostor netěžený Vejprnice I (ID: 70279,
štěrkopísky), chráněné ložiskové území Tlučná (ID: 00660000, štěrkopísky), ložisko výhradní
plocha Tlučná (ID: 3006600, štěrkopísky), chráněné ložiskové území Tlučná I (ID: 00660100,
jíly), ložisko výhradní plocha Tlučná (ID: 3006601, jíly), ložisko nevyhrazených nerostů
Tlučná 2 (ID: 3006602, štěrkopísky) a ložisko nevyhrazených nerostů Vejprnice 3 (ID:
3254801, štěrkopísky) – (2). U obce Zbůch se nachází ložiska nevyhrazených nerostů Zbůch –
odval Obránců míru (ID: 5239100, stavební kámen) – (3) a Zbůch – odval Týnec (ID: 5239000,
stavební kámen) – (4), u obce Stod pak chráněná ložisková území Stod I (ID: 05800002,
cihlářská surovina), Stod II (ID: 05800003, cihlářská surovina) a Stod III (ID: 05800004,
cihlářská surovina) resp. ložisko výhradní plocha Stod (ID: 3058000, cihlářská surovina, jíly,
kaolin) – (5). Mezi Novou Vsí a Lhotou se nachází dobývací prostor netěžený Lhota u Dobřan
(ID: 60308, jíly), chráněné ložiskové území Lhota u Dobřan (ID: 12080000, jíly) a
stejnojmenné ložisko výhradní plocha (ID: 3120800, jíly) – (6). V širším okolí stavby lze ještě
uvést těžený dobývací prostor Litice (ID: 70718, stavební kámen) a ložisko výhradní plochu
Litice u Plzně – Dubová hora (ID: 3024800, stavební kámen) – (7).
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Obr. č.11 Situace ze surovinového informačního systému (http://www.mapy.geology.cz)
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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).

Obr.č. 12 Archeologické ukazatele zájmového území (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/archeologie/)
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Obr.č.13 Archeologické ukazatele zájmového území (http://isad.npu.cz/tms/arch_public/)

Řešená stavba prochází územím s různými kategoriemi ÚAN. ÚAN kategorie I se nachází: u
Plzeň – Nová Hospoda, mohylové pohřebiště (1), Líně – Sulkov – knovízské sídliště (2), Na
drahách – Líně (3), Na dlouhých (4), Chotěšov – klášter a Stod, u čerpací stanice. nachází
v oblasti s ÚAN II s pozitivně prokázanými archeologickými nálezy.
C.I.11.

Území hustě zalidněná

Hodnocené území patří do základních sídelních jednotek, uvedených v následující tabulce.
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Počet obyvatel
Výměra
SUDOP Praha a.s.

Plzeň
169858
13767,105 ha
1233,80 ob/km2
Vejprnice
4133
1028,083 ha
402,03 ob./km2
Líně
2587
1023,2332 ha
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Hustota
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
Počet obyvatel
Výměra
Hustota
http://www.uir.cz/

252,83 ob./km2
Úherce
354
798,7607 ha
44,32 ob./km2
Zbůch
2247
856,6732 ha
262,29 ob./km2
Chotěšov
2784
2680,6718 ha
103,85 ob./km2
Stod
3597
2003,6626 ha
179,52 ob./km2
Hradec
543
673,1168 ha
80,67 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.
V zájmovém území nejsou překročeny limity hluku viz měření hluku, které je součástí hlukové
studie (příloha č.1). Měření bylo provedeno ve 3 bodech – lokalita Plzeň, Chotěšov a Stod a ve
všech měřících bodech jsou splněny limity hluku 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
Celková kvalita ovzduší je průměrně dobrá a k překročení platných imisních limitů dochází
pouze u BaP o 10% v lokalitě Vejprnice, Chotěšov a o 20% ve Stodu.
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. V lokalitě Zbůch se nachází v blízkosti stávající trati
rekultivovaná stará skládka V Týnci a v lokalitě Stod Benzina s.r.o.

SUDOP Praha a.s.

136

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Obr.č.14 Kontaminovaná místa v zájmovém území – Zbůch.

Obr.č.15 Kontaminovaná místa v zájmovém území – Stod.
http://kontaminace.cenia.cz/
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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
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
Z hlediska radonového indexu se celé zájmové území nachází v zóně převažujícího radonového
indexu 1 – kvartér, hlubší podloží nízký a 2 – kvartér, hlubší podloží střední. 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.
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Obr.č.16 Radonová mapa zájmového území.
http://mapy.geology.cz/rad

Charakteristika současného stavu životního prostředí

C.II.
C.II.1.

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.17 Imisní pozadí NO2 v zájmové oblasti roční limit 40[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 20132017.
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Obr.č.18 Imisní pozadí NO2 v zájmové oblasti roční limit 40[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 20132017.

Obr.č.19 Imisní pozadí PM10 v zájmové oblasti, roční limit 40[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 20132017.
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Obr.č.20 Imisní pozadí PM10 v zájmové oblasti, roční limit 40[μg/m3], průměrné koncentrace za roky 20132017.

Obr. č.21 Imisní pozadí PM2,5 v zájmové oblasti, roční limit 25[μg/m3], průměrné koncentrace za roky
2013-2017.
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Obr. č.22 Imisní pozadí PM2,5 v zájmové oblasti, roční limit 25[μg/m3], průměrné koncentrace za roky
2013-2017.

Obr.č.23 Imisní pozadí benzenu v zájmové oblasti, roční limit 5[μg/m3], průměrné koncentrace za roky
2013-2017.

Obr.č.24 Imisní pozadí benzenu v zájmové oblasti, roční limit 5[μg/m3], průměrné koncentrace za roky
2013-2017.
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Obr.č.25 Imisní pozadí B(a)P v zájmové oblasti, roční limit 1[ng/m3], průměrné koncentrace za roky 20132017.

Obr.č.26 Imisní pozadí B(a)P v zájmové oblasti, roční limit 1[ng/m3], průměrné koncentrace za roky 20132017.
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Obr.č.27 Imisní pozadí denníPM 10 36. v zájmové oblasti, roční limit 50[μg/m3], průměrné koncentrace za
roky 2013-2017.

Obr.č.28 Imisní pozadí denníPM 10 36. v zájmové oblasti, roční limit 50[μg/m3], průměrné koncentrace za
roky 2013-2017.

Celková kvalita ovzduší je průměrně dobrá a k překročení platných imisních limitů dochází
pouze u BaP o 10% v lokalitě Vejprnice, Chotěšov a o 20% ve Stodu.
C.II.2.
Voda
Hydrologické členění zájmového území stavby
SUDOP Praha a.s.
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Dle hydrologického členění se nachází zájmové území stavby v dílčích povodích útvarů
povrchových vod Mže po ústí do toku Berounka, nádrž České údolí a Radbuza po vzdutí
nádrže České údolí, v hydrologických povodích(3.řádu) dle ČHP 1-10-01 Mže po soutok
s Radbuzou a ČHP 1-10-02 Radbuza po Úhlavu.
Správcem povodí je Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka.
Dotčené útvary povrchových vod
Zájmové území stavby se nachází v útvarech povrchových vod tekoucích a stojatých vod Mže
od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounky (ID - BER 0170), Nádrž České údolí na
toku Radbuza (ID - BER 0285_J), Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí
(ID - BER 0270) a Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka (ID - BER 0250).

BER_017
0

BER_0285
_J

BER_025
0

BER_027
0

Základní charakteristiky povrchových vodních útvarů
Výsledný ekologický stav útvaru je hodnocen jako střední, toto hodnocení odpovídá klasifikaci
sledovaných biologických složek. Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním
nedosažení dobrého stavu, toto hodnocení vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně
chemických ukazatelů. Celkový stav je hodnocen jako nevyhovující. Charakteristiky a
hodnotící ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce.
ID útvaru
Název útvaru

SUDOP Praha a.s.
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Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka
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Vodní tok
Délka páteřního toku útvaru (km)
Kategorie útvaru
Typ útvaru
Plocha povodí (km2)
Popis útvaru

Chemický stav
Ukazatele s hodnocením nedosažení dobrého stavu

Mže
22,303
řeka
1223
75,04
úmoří – Severní moře, nadmořská výška 200 - 500 m n.m.,
geologie – pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle
Strahlera – řeky (7-9)
přirozený
Labe
Berounka
Povodí Vltavy, s.p.,
BER 0550
Berounka od toku Mže po tok Střela
Plzeň Roudná, PVL-1072
střední
Makrozoobentos - střední
Ryby - velmi dobrý stav
Makrofyta - dobrý
Fytobentos - dobrý
Fytoplankton - dobrý
Biologie celkem - střední
Všeobecné fyzikálně-chemické složky - dobrý
Neprioritní specifické znečišťující látky - dobrý
Další národní znečišťující látky - dobrý
Chemické a fyzikálně chemické složky ekologického stavu
celkem - dobrý
nedosažení dobrého stavu
benzo[a]pyren

Celkový stav

nevyhovující

Hydromorfologický charakter
Oblast povodí
Dílčí povodí ČR
Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu
Ekologický stav/potenciál
Biologické složky

Chemické a fyzikálně-chemické parametry

Útvar povrchových vod nádrž České údolí na toku Radbuza je vyhodnocen jako silně
ovlivněný, a to v souvislosti s vybudovanou vodní nádrží. Ekologický potenciál útvaru je
hodnocen jako zničený. Chemický stav útvaru je hodnocen jako dobrý, toto hodnocení vyplývá
ze stavu chemických a fyzikálně chemických ukazatelů. Celkový stav je hodnocen jako
nevyhovující. Charakteristiky a hodnotící ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce.
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
Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu

SUDOP Praha a.s.

BER_0285_J
Nádrž České údolí na toku Radbuza
Radbuza
3,923
jezero
79,07
silně ovlivněný
Labe
Berounka
Povodí Vltavy, s.p.,
BER 0430
Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí toku do toku
Berounka
VN České Údolí hráz směsný, PVL-2198
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Ekologický stav/potenciál
Biologické složky

Chemické a fyzikálně-chemické parametry

Chemický stav
Celkový stav

zničený potenciál
Ryby - neklasifikován
Fytoplankton - zničený
Biologie celkem - zničený
Všeobecné fyzikálně-chemické složky - střední
Neprioritní specifické znečišťující látky - dobrý
Další národní znečišťující látky - dobrý
Chemické a fyzikálně chemické složky ekologického stavu
celkem - střední
dobrý
nevyhovující

Výsledný ekologický stav útvaru je hodnocen jako střední, toto hodnocení odpovídá klasifikaci
sledovaných biologických složek. Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním
nedosažení dobrého stavu, toto hodnocení vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně
chemických ukazatelů. Celkový stav je hodnocen jako nevyhovující. Charakteristiky a
hodnotící ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce.
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
Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu
Ekologický stav/potenciál
Biologické složky

Chemické a fyzikálně-chemické parametry

Chemický stav
Ukazatele s hodnocením nedosažení dobrého stavu
Celkový stav

BER_0270
Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí
Radbuza
24,042
řeka
1222
124,584
úmoří – Severní moře, nadmořská výška 200 - 500 m n.m.,
geologie – pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle
Strahlera – řeky (7-9)
silně ovlivněný
Labe
Berounka
Povodí Vltavy, s.p.,
BER 0285_J
Nádrž České údolí na toku Radbuza
Radbuza - Dobřany pod (Šlovice), PVL-3114
střední
Makrozoobentos - střední
Ryby - neklasifikován
Makrofyta - neklasifikován
Fytobentos - střední
Fytoplankton - neklasifikován
Biologie celkem - střední
Všeobecné fyzikálně-chemické složky - dobrý
Neprioritní specifické znečišťující látky - dobrý
Další národní znečišťující látky - dobrý
Chemické a fyzikálně chemické složky ekologického stavu
celkem - dobrý
nedosažení dobrého stavu
benzo[a]pyren
fluoranthen
nevyhovující

Výsledný ekologický stav útvaru je hodnocen jako střední, toto hodnocení odpovídá klasifikaci
sledovaných biologických složek. Chemický stav útvaru je hodnocen konstatováním
nedosažení dobrého stavu, toto hodnocení vyplývá ze stavu chemických a fyzikálně
SUDOP Praha a.s.
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chemických ukazatelů. Celkový stav je hodnocen jako nevyhovující. Charakteristiky a
hodnotící ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce.
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
Správce povodí
ID navazujícího útvaru
Název navazujícího útvaru
Název a ID reprezentativního profilu
Ekologický stav/potenciál
Biologické složky

Chemické a fyzikálně-chemické parametry

Chemický stav
Ukazatele s hodnocením nedosažení dobrého stavu
Celkový stav

BER_0250
Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka
Radbuza
18,201
řeka
1212
215,472
úmoří – Severní moře, nadmořská výška 200 - 500 m n.m.,
geologie – kristalinikuma vulkanity, řád toku podle Strahlera
– říčky (4-6)
přirozený
Labe
Berounka
Povodí Vltavy, s.p.,
BER_0270
Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí
Radbuza - Holýšov pod, PVL- 3380
střední
Makrozoobentos - střední
Ryby - neklasifikován
Makrofyta - neklasifikován
Fytobentos - neklasifikován
Fytoplankton - neklasifikován
Biologie celkem - střední
Všeobecné fyzikálně-chemické složky - dobrý
Neprioritní specifické znečišťující látky - dobrý
Další národní znečišťující látky - dobrý
Chemické a fyzikálně chemické složky ekologického stavu
celkem - dobrý
nedosažení dobrého stavu
trichlormethan (chloroform)
fluoranthen
benzo[ghi]perylen
nevyhovující

Dotčené útvary podzemních vod
Zájmové území stavby zasahuje do útvarů podzemních vod základní vrstvy Plzeňská pánev (ID
51100) a Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní
část (ID 62221).
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51100

62221

Základní charakteristika útvarů podzemních vod
Výsledný kvantitativní stav útvaru 51100 Plzeňská pánev je hodnocen jako nevyhovující.
Důvodem nedosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemní vody je překročení v
případě dosažitelného zdroje podzemní vody o dlouhodobou roční průměrnou míru odběru,
které může mít za následek pokles hladiny podzemní vody. Chemický stav útvaru je hodnocen
konstatováním nedosažení dobrého stavu, toto hodnocení vyplývá z chemického hodnocených
ukazatelů. Důvodem nedosažení dobrého chemického stavu je nedosažení environmentálních
cílů u souvisejících útvarů povrchových vod nebo významné zhoršení jejich stavu vyplývající z
antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů. Celkový stav je hodnocen
jako nevyhovující. Charakteristiky a hodnotící ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce.
51100 Plzeňská 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
Ukazatele
s hodnocením
nedosažení
dobrého stavu
SUDOP Praha a.s.

CZ_GB_51100
466,66
5110
Plzeňská pánev
2
základní vrstva
Sedimenty permokarbonu
Berounka
CZ_5000
Labe
Povodí Vltavy, s.p.
nevyhovující
nedosažení dobrého stavu
tetrachlorethen, tetrachloro-ethylen (PCE, PER)
1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen)(TCE, TRI)
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Trend znečištění
Celkový stav

olovo a jeho sloučeniny - zdroje znečištění - stará kontaminovaná
místa včetně starých skládek
nikl a jeho sloučeniny - zdroje znečištění - stará kontaminovaná
místa včetně starých skládek
naftalen
indeno[1,2,3-cd]pyren - zdroje znečištění - stará kontaminovaná
místa včetně starých skládek
trichlormethan (chloroform)
rtuť a její sloučeniny - zdroje znečištění - stará kontaminovaná
místa včetně starých skládek
kadmium a jeho sloučeniny - zdroje znečištění - stará
kontaminovaná místa včetně starých skládek
benzo[ghi]perylen
benzen
benzo[a]pyren
arsen - zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně
starých skládek
alachlor ESA - zdroje znečištění - atmosférická depozice
hliník - neznámý antropogenní vliv
neměnící se
nevyhovující

Pro dosažení dobrého kvantitativního útvaru podzemních vod je udělena výjimka dle článku 4
odst. 4 směrnice - prodloužení časování termínu pro zlepšení stavu z důvodu technické
proveditelnosti. Výjimka se vztahuje na odběry nebo převody vody - veřejné vodovody.
Pro dosažení dobrého chemického stavu útvaru je udělena výjimka dle článku 4 odst. 4
směrnice o vodách - prodloužení časování termínu pro zlepšení stavu z důvodu technické
proveditelnosti pro ukazatele olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné, alachlor ESA, indeno
(1,2,3-cd) pyren a hliník. Dále je udělena výjimka dle článku 4 odst. 5 směrnice o vodách méně přísné environmentální cíle z důvodu technické proveditelnosti pro ukazatele kadminum
a jeho sloučeniny - rozpuštěné, rtuť a její sloučeniny - rozpuštěná, hliník, nikl a jeho sloučeniny
- rozpuštěný, arsen, olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné.
Výsledný kvantitativní stav útvaru 62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy
a dolního toku Radbuzy - západní část je hodnocen jako dobrý. Chemický stav útvaru je
hodnocen konstatováním nedosažení dobrého stavu, toto hodnocení vyplývá z chemického
hodnocených ukazatelů. Důvodem nedosažení dobrého chemického stavu je nedosažení
environmentálních cílů u souvisejících útvarů povrchových vod nebo významné zhoršení jejich
stavu vyplývající z antropogenní změny hladiny vody nebo změny odtokových poměrů.
Celkový stav je hodnocen jako nevyhovující. Charakteristiky a hodnotící ukazatele jsou
uvedeny v následující tabulce.
62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část
Mezinárodní ID útvaru
CZ_GB_62221
Plocha (km2)
512,785
Hydrogeologický rajón (ID)
6222
Název hydrogeologického rajónu
Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku
Radbuzy
Horizont
2
Pozice
Základní vrstva
Geologická jednotka
Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Dílčí povodí
Berounka
SUDOP Praha a.s.
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Mezinárodní ID oblasti povodí
Povodí
Správce povodí
Kvantitativní stav
Chemický stav
Ukazatele
s hodnocením
nedosažení
dobrého stavu

Trend znečištění
Celkový stav

CZ_5000
Labe
Povodí Vltavy, s.p.
dobrý
nedosažení dobrého stavu
olovo a jeho sloučeniny
naftalen
indeno[1,2,3-cd]pyren
fluoranthen
kadmium a jeho sloučeniny
benzo[k]fluoranthen
benzo[ghi]perylen
benzen
benzo[b]fluoranthen
benzo[a]pyren
anthracen
etrachlorethen, tetrachloro-ethylen (PCE, PER)
1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen)(TCE, TRI)
Pro všechny uvedené ukazatele jsou zdrojem znečištění stará
kontaminovaná místa včetně starých skládek.
neměnící se
nevyhovující

Pro dosažení dobrého chemického stavu útvaru je udělena výjimka dle článku 4 odst. 5
směrnice o vodách - méně přísné environmentální cíle z důvodu technické proveditelnosti pro
všechny výše uvedené ukazatele.
Popis hydrogeologického rajónu 5110 Plzeňská pánev
Jedná se o hydrogeologický rajón s napjatou hladinou, s celkovou mineralizací 0,3- 1g /l, se
střední transmisivitou (10-4 – 10-3 m2/s), chemického typu Ca-Mg-SO4.. Propustnost průlino puklinová.
Plzeňskou pánev lze ve vztahu k jejímu všeobecně méně propustnému proterozoickému okolí
považovat za víceméně uzavřený, komplikovaný zvodnělý systém. V zájmovém území je tento
systém navíc značně ovlivněný důlní činností. Charakteristický je zde výrazný vliv tektoniky
na proudění podzemní vody. V této pánvi obvykle nelze definovat regionálně rozšířené
kolektory. Jako regionální izolátor vystupují mšecké vrstvy (malesické lupky) slánského
souvrství.
Na výši propustnosti horninového prostředí nemá v plzeňské pánvi litologie, díky výrazné
tektonice, prakticky žádný vliv. V premokarbonských sedimentech pánve převládá průlinovopuklinový charakter proudění podzemní vody, s poklesem propustnosti do hloubky. Vlivem
důlní činnosti došlo ke zvýšení přirozené propustnosti horninového prostředí.
Průměrný specifický odtok podzemní vody v prostoru Plzeňské pánve činí 1,9 l.s-1.km-2
(Krásný a kol. 2012).
Popis hydrogeologického rajónu 6222
Jedná se o hydrogeologický rajón s volnou hladinou, s celkovou mineralizací ≤0,3 g/l, s nízkou
transmisivitou (˂ 1.10-4 m2/s), chemické typu Ca-Na-HCO3. Jedná se o rajón hornin
s propustností puklinovou.
Hydrogeologický rajón krystalinických hornin má charakter hydrogeologického masivu.
Vytváří se zde nepříliš mocný přípovrchový kolektor s průlinovo-puklinovou propustností a
v jeho podloží pak v hloubkách maximálně desítek metrů pod terénem se vytváří puklinový
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kolektor podzemní vody, vázaný na tektonické poruchy a puklinový systém krystalinických
hornin. Propustnost takového kolektoru je silně závislá na tektonice a množství zastižených
puklin a do hloubky klesá.
Relikty terciérních jezerně-říčních sedimentů vzhledem ke svému omezenému výskytu a
variabilitě litologie významnější souvislý kolektor podzemní vody nepředstavují. Lokálně se
v nich může vytvářet mělké, plošně omezené zvodnění s průlinovou propustností, které je silně
závislé na atmosférických srážkách.
Nejsvrchnější zvodnění se vytváří v průlinově propustných kvartérních fluviálních,
deluviofluviálních a deluviálních sedimentech. Většího vodohospodářského významu však
dosahují pouze fluviální štěrkopísky v údolní nivě Radbuzy.
Z hydrogeologického hlediska tak můžeme v daném území rozlišit následující zvodněná
prostředí, která mohou být uvažovanou stavbou dotčena:
a) mělký kolektor s volnou hladinou podzemní vody a průlinovou propustností, vázaný
na kvartérní deluviofluviální, fluviální a deluviální uloženiny, případně na relikty
tercierních jezerně – říčních písků a štěrků;
b) hlubší kolektor s mírně napjatou hladinou podzemní vody vázaný na tektonické linie
a puklinový systém hornin plzeňské pánve
c) přípovrchový kolektor s volnou až mírně napjatou hladinou a s průlinovo-puklinovou
propustností vázaný na zvětralinový plášť a svrchní zónu rozvolnění a rozpukání hornin
krystalinika
d) hlubší kolektor s napjatou hladinou podzemní vody vázaný na puklinový systém a
tektonické poruchy hornin krystalinika
Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu odpovídajících částí hydrologických povodí, proudění
podzemních vod je určováno zejména morfologií terénu a místně je usměrňováno průběhem
puklinových systémů, případně vložek hornin s odlišnými propustnostními parametry.
Směr proudění podzemní vody je ve svrchních kolektorech určován zejména morfologií terénu.
K drenáži podzemních vod dochází v úrovni místních erozních bází skrytým příronem do
vodotečí. V místech morfologických depresí lze přirozeně očekávat výskyty podzemních vod v
menších hloubkových úrovních. Přirozené proudění podzemní vody a jeho směr je v zájmovém
území značně ovlivněno důlní činností a to i po jejím ukončení.
Hladina podzemní vody byla v období průzkumných prací (srážkově spíše nadprůměrné až
průměrné období) provedenými průzkumnými vrty zastižena v údolích vodotečí a
v morfologických sníženinách nejčastěji v hloubce cca 1 – 3 m pod terénem, místy až velmi
mělko pod terénem (okolo 0,30 m p.t.). Na morfologických hřbetech a vyvýšeninách, které
trasa protíná v zářezech, nebyla hladina podzemní vody většinou do hloubky cca 5 – 6 m pod
terénem zastižena. V terciérních uloženinách v oblasti Nové Hospody byla podzemní voda
novými i archivními vrty zastižena nepravidelně.
Hydrogeologický průzkum zájmového území stavby
Hydrogeologický průzkum byl zaměřen zejména na projektované nové úseky stavby. Dále byl
zaměřen na problematické úseky nové trati, zejména zářezové úseky stavby, kde se
předpokládá zásah budoucí stavby pod hladinu podzemní vody a vytipování zdrojů podzemních
vod, které mohou být stavbou dotčeny, respektive ohroženy. V rámci průzkumu bylo
realizováno 6 hydrogeologicky vystrojených průzkumných vrtů. Terénní práce proběhly
v březnu až červnu 2017.
V místě projektovaných zářezů bylo na 2 hydrogeologicky vystrojených průzkumných vrtech
provedeny hydrodynamické zkoušky. Vzhledem k nezastižení hladiny podzemní vody ve vrtu
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HJ7, resp. k malému vodnímu sloupci ve vrtu HJ26 byly v souladu s cílem průzkumných prací
provedeny hydrodynamické zkoušky nálevové.
Z vybraných průzkumných vrtů byly po jejich realizaci odebrány vzorky podzemní vody pro
stanovení agresivity podzemní vody dle ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a
shoda. V případě nezastižení hladiny podzemní vody průzkumnými vrty hydrogeologickými
byly vzorky podzemní vody odebrány z nejbližších průzkumných vrtů inženýrskogeologických.
Dále byla provedena pasportizace stávajících jímacích objektů (vodních zdrojů). V rámci
pasportizace studní byly zmapovány jímací objekty podzemní vody v okolí projektované
stavby do vzdálenosti cca 250 m od osy projektované železniční tratě. Rozsah sledovaného
území byl určen s ohledem na hydrogeologické poměry lokality, s ohledem na provedené
výpočty předpokládaného dosahu hydraulického ovlivnění zářezy a s ohledem na budoucí stav
po realizaci projektované výstavby. Snahou bylo pokrýt blízké okolí celé stavby, rozšíření
jímacích objektů podél stavby však není rovnoměrné.
Individuální zdroje podzemních vod
Využívání kvartérní zvodně a přípovrchové zvodně vázané na svrchní zvětralé a rozpukané
paleozoické uloženiny plzeňské pánve probíhá na úrovni studní individuálního zásobování.
Studny hromadného zásobování jímají hlubší zvodnění vázané na hlubší puklinový systém
sedimentů plzeňské pánve. Pro určení reálné možnosti ovlivnění jímacích objektů je nutné co
nejpřesnější ověření průběhu hladiny podzemní vody. Za tím účelem bylo v relevantní
vzdálenosti od osy budoucí železniční trati (cca 250 m) provedeno hydrogeologické mapování.
Celkem bylo v rámci předkládaného hydrogeologického průzkumu vymapováno a
pasportizováno 28 jímacích objektů. Z toho 19 je domovních studní využívaných jako zdroj
pitné a užitkové vody pro rodinné domy či rekreační objekty. Jedna studna slouží k zásobení
zemědělské farmy s mlékárnou (S101), další studny slouží k zásobení průmyslových areálů
(severní okraj Stodu) či se jedná o nevyužívané studny u drážních objektů. Vlastní originály
protokolů zaměření jsou uloženy u archívního posudku zpracovatele. Označené studny 1- 4, 6,
7, 13, 14, 20, 105 se nacházejí v katastrálním území Stod, studny 30 - 32, 34, 35, 39, 40, 45, 46
se nacházejí v katastrálním území Zbůch studny 101, 106 - 110 jsou situovány v k.ú. Líně,
studny 102 a 103 se nacházejí v k.ú. Vejprnice, studna 104 se nachází v katastrálním území
Chotěšov. Převážná část studní se nachází v útvaru podzemních vod Plzeňská pánev (ID
51100), pouze část studní v k.ú. Stod se nachází v útvaru podzemních vod Krystalinikum a
proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část (ID 62221).
Individuální studny jsou užívány převážně jako zdroje užitkové vody a k zálivce zahrady.
Z hlediska vodohospodářského zásobování pitnou vodou jsou obce (příslušné nemovitosti) v
zájmovém území převážně napojeny na veřejnou vodovodní síť, nebo mají možnost se k
vodovodu připojit. Výjimkou jsou pouze osamocené objekty, nebo objekty vzdálenější od
okraje obce využívající studny i jako zdroj pitné vody.
V rámci stavby může dojít k negativnímu ovlivnění vydatnosti mělkých jímacích objektů pouze
v případě, že se nacházejí v dosahu drenážního účinku projektovaných zářezů, které by
zasahovaly pod hladinu podzemní vody. V místech násypových těles neočekáváme vlivem
jejich konsolidace takové stlačení kvartérních zemin, které by ovlivnilo propustnost
horninového prostředí v dosahu proudění podzemní vody a tím i vydatnost jímacích objektů.
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C.II.3.

Půda

Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena hnědozemí, hnědými
(kambizeměmi)

půdami

Hnědozemě se vyskytují v nižším stupni pahorkatin nebo v okrajových částech nížin s
podnebím poněkud vlhčím. Hnědozemě vznikaly pod původními dubohabrovými lesy.
Půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo smíšená svahovina.
Hnědozemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 200 až 450 m n. m. Terénně jde hlavně o plošiny nebo
mírněji zvlněné pahorkatiny, někdy i vrchoviny. Hlavním půdotvorným procesem je
illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o jílnaté součástky, které jsou
zasakující vodou přemisťovány do hlubších půdních horizontů.
Pod humusovým horizontem leží slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je však
většinou orbou zcela zlikvidován (přiorán). V hloubce 30 - 50 cm je mocný, hnědě až
rezivohnědě zbarvený horizont iluviální, obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním leží
matečný substrát. Hnědozemě jsou nejčastěji středně těžké, někdy i těžší půdy. Obsah humusu
je nižší než u černozemí, jeho složení je však stále příznivé. Jsou velmi hodnotnými
zemědělskými půdami.
Hnědé půdy (kambizemě) jsou na území našeho státu nejrozšířenějším půdním typem. Jsou
nejvíce vázány na členitý reliéf pahorkatin a vrchovin. Poměrně časté jsou však hnědé půdy i v
nízkých rovinatých polohách, kde spočívají na terasových štěrcích a píscích.
Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní
zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitém terénu po delším vývoji
přešly v jiný půdní typ - např. hnědozem, illimerizovanou půdu, podzol, apod. Stratigrafie
hnědých půd vypadá takto: pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až
rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve
hlouběji vystupuje matečný substrát, který je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně
zbarvený, většinou světlejší. V tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. Hnědé půdy
jsou zpravidla mělčí, často skeletovité. Půdy jsou lehčí (písky a štěrky), zrnitostní složení se
mění v závislosti na charakteru matečného substrátu.
Mocnost, obsah a kvalita humusu silně kolísá, větší obsah humusu mívají půdy na těžších
substrátech. Složení humusu je zpravidla méně kvalitní, hnědé půdy jsou jako celek střední až
nižší kvality a patří k půdám s vyšším produkčním potenciálem zemědělských půd. Jejich
hlavní nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt ve členitějším
reliéfu. Využívají se pro pěstování brambor, méně náročných obilovin (žita, ovsa) a lnu.
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Obr.č.29 Půdní mapa zájmového území.

Odnímané plochy se nacházejí na následujících BPEJ, v následující tabulce jsou řazeny podle
třídy ochrany:
Tab.č.46 Zjištěné stupně ochrany dle BPEJ
č.
I.

Popis - třída ochrany
Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF
pouze výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. Půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné.
III. Půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro
eventuální výstavbu.

IV. Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V.

Zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití.

BPEJ
41100
41110

41500
41510
40852
41512
42911
43001
43301
43311
44702
46401
42212
43004
43011
43111
44712
44811
43014
43104
46701

Zařazení BPEJ dle třídy ochrany je provedeno na základě Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o
stanovení tříd ochrany ze dne 22.2.2011 v platném znění
V navazujícím textu je uvedena charakteristika odnímaných ploch dle BPEJ.
1. číslice

příslušnost ke klimatickému regionu

Na základě stanovených BPEJ v trase komunikace jsou dotčeny následující klimatické regiony:
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Klimatický region - T4

mírně teplý, 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. 47 Půdní typy vyvolaných záborů ZPF
BPEJ

40852

HPJ základní charakteristika hlavních půdních jednotek

8

Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší
než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez
skeletu a ve vyšší sklonitosti

11

Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách
(prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry

15

Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s
eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s
krátkodobým převlhčením

41100
41110
41500
41510
41512

42212

22

Půdy jako předcházející (HPJ 21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny,
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech)
na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud
příznivějším než předcházející

42911

29

Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až
středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry
Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší

43001
43004
30
43011
43014
31

Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu
až středně skeletovité, málo vododržné, výsušné

33

Kambizemě modální eubazické až mezobazické a kambizemě modální rubifikované na
těžších zvětralinách permokarbonu, těžké i středně těžké, někdy i středně skeletovité, s
příznivými vláhovými poměry

47

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření

48

Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu
zamokření

43104
43111
43301
43311
44702
44712

44811
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BPEJ

HPJ základní charakteristika hlavních půdních jednotek

46401

64

Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem,
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité

46701

67

Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

4. číslice

stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

Charakteristika sklonitosti a expozice (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.)
Tab. č. 48 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. 49 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. 50 Sklonitost a expozice
Číselný kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5. číslice

Kód sklonitosti
0-1
2
2
2
3
3
4
4
5-6
5-6

Kód expozice
0
0
1
3
1
3
1
3
1
3 ".

vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
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Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy (dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.)
Skeletovitost
Tab. č. 51 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. 52 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. 53 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

0

+)

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.

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.
SUDOP Praha a.s.
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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.30 Riziko erozního smyvu v současných klimatických podmínkách v zájmovém území – Nová
Hospoda.
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Obr.č.31 Riziko erozního smyvu v současných klimatických podmínkách v zájmovém území – Nová
Hospoda – lesní celek Na drahách.

Obr.č.32 Riziko erozního smyvu v současných klimatických podmínkách v zájmovém území –lesní celek Na
drahách - Líně.
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Obr.č.33 Riziko erozního smyvu v současných klimatických podmínkách v zájmovém území – Líně - Zbůch.

Obr.č.34 Riziko erozního smyvu v současných klimatických podmínkách v zájmovém území –Zbůch - Stod.
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Posuzovaný záměr prochází lokalitami s nízkou a velmi nízkou hrozbou erozního smyvu.
C.II.4.

Přírodní zdroje

V zájmovém území a v jeho širším okolí (cca do 5 km) se dle surovinového informačního
systému (http://www.geofond.cz/) nachází řada dobývacích prostorů, chráněných ložiskových
území, ložisek a prognózních zdrojů a průzkumných území. V rámci Plzeňského kraje je právě
v řešeném území – v okolí Plzně, Nýřan a Zbůchu (společně s historickými oblastmi Stříbra a
Kašperských hor) evidována největší četnost důlních děl.
Na základě geologického průzkumu je předběžně doporučeno uvažovat s negativními vlivy
poddolování. Současná nivelační měření prokazují v posledních pěti letech minimální poklesy,
stejně jako v obci Zbůch. Jedná se řádově o milimetry a to jak mínusové (pokles) tak i plusové
(zdvih).
Zájmové trasa v úseku staničení km cca 5,459 – 6,079 (nové staničení) prochází dobývacím
prostorem ložiska Líně (ID 60047). Ložisko v majetku LB MINERALS s.r.o., Horní Bříza má
v současné době pozastavenou těžbu, těženou surovinou jsou keramické nežáruvzdorné jíly.
Součástí ložiska jsou dvě ložiskové výhradní plochy ID 312090001 a 312090002.
C.II.5.

Biologická rozmanitost

Osídlení bioregionu je prehistorické, zejména v nižších částech. Od doby příchodu Slovanů se
osídlená plocha rozšířila i do vyšších poloh. Lesy zaujímají v současnosti necelou polovinu
plochy, jsou však z větší části představovány lignikulturami smrku nebo borovice. na
odlesněných plochách byly pole i louky, které místně převažovaly (zvláště v jižní části), dnes je
většina lučních porostů zmeliorována a rozorána. V Plzeňském bioregionu byla dosud
vyhlášena řada chráněných území – zejména NPP Vosek, k dalším patří např. PR Petrovka, PP
Hůrky, PP Kamenný rybník či PR Pavlovická stráň.
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Flóra
V řešeném území byl proveden floristický průzkum v letním aspektu vegetační sezóny 2016 a
jarním aspektu sezóny 2017. Na jeho základě lze konstatovat, že celková zjištěná druhová
bohatost je sice poměrně vysoká, avšak druhové spektrum je tvořeno pouze běžnými a v celém
okolí široce rozšířenými (často ruderálními a dalšími nepůvodními) druhy. V území dotčeném
záměrem nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů zařazených
v červeném seznamu byly zaznamenány rybíz alpinský (Ribes alpinum) a zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea), zařazené v kategorii C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost méně ohrožené, a dále žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), zařazená v kategorii C3 - druhy
ohrožené.
Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že z hlediska flóry a vegetace zkoumané
území nepředstavuje lokalitu zvýšené hodnoty.
Fauna
Ornitologický průzkum v létě 2016 a na jaře 2017 zjistil v zájmovém území výskyt 73 druhů
ptáků, z nichž větší část v území hnízdí a drtivá většina využívá koridor stavby a jeho blízké
okolí jako potravní biotop. Diverzita avifauny odpovídá poměrně pestré nabídce prostředí
v trase záměru, zaznamenány byly lesní druhy stejně jako druhy otevřené krajiny, vodní a
mokřadní a v neposlední řadě synantropní, větší část zjištěných druhů patří mezi běžnější
zástupce ptačí fauny ČR. Mezi 21 druhy Červeného seznamu a 14 zvláště chráněnými druhy
jsou zastoupeny vodní a mokřadní ptáci, dravci a pěvci.
Nový rybník se stejnojmennou přírodní rezervací je velmi významnou ornitologickou lokalitou.
Kromě hnízdní kolonie racků chechtavých čítající až několik stovek párů představuje důležitou
tahovou zastávku. Z území přírodní rezervace a blízkého okolí existují záznamy o výskytu
několika desítek dalších ptačích druhů kromě průzkumem zjištěných, včetně celé řady zvláště
chráněných a ohrožených. Mezi alespoň občasně se vyskytujícími druhy je dalších 16 zvláště
chráněných druhů a 19 druhů červeného seznamu (jsou uvedeny v tabulce na následující
straně).
Jedná se o zoologicky nejvýznamnější část území, záměr se těsně přibližuje k ochrannému
pásmu rezervace.
V území byl průzkumem zjištěn výskyt 5 druhů obojživelníků (všechny vedeny v červeném
seznamu, 4 zvláště chráněné), roztroušeně v první polovině trasy. K rozmnožování dochází
zejména ve větších kalužích v zemědělské krajině i v lese, v lesních porostech byli také
zastiženi obojživelníci mimo období rozmnožování. Skokan zelený (Pelophylax esculentus) a
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus, údaje o něm pocházejí z NDOP) se vyskytují
v Novém rybníce. Vzhledem k silnému predačnímu tlaku ve vodních plochách v okolí záměru
(ryby, ptáci) se významný výskyt obojživelníků neočekává. Je však pravděpodobné, že
obojživelníci budou využívat kaluže vzniklé v terénních nerovnostech vzniklých při stavbě a to
i v úsecích, kde jejich výskyt nyní nebyl zaznamenán.
Z plazů se v území hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích a na dalších
zastíněných místech byl zaznamenán slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy jsou zvláště
chráněné i vedené v červeném seznamu.
U savců bylo sledováno zejména vedení migračních tras v oblasti a jejich případné křížení
s trasou záměru. Velmi početný je ve všech úsecích zejména výskyt srnce obecného (Capreolus
capreolus) a především v lesních úsecích a jejich blízkosti prasete divokého (Sus scrofa).
SUDOP Praha a.s.
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Během průzkumu bylo celkem zaznamenáno 9 druhů savců, z nichž veverka obecná (Sciurus
vulgaris) je zvláště chráněná (v kategorii ohrožený druh) a zajíc polní (Lepus europaeus) je
veden v červeném seznamu jako téměř ohrožený druh (NT). Vydra říční byla v nedávné
minulosti opakovaně zjištěna v řece Radbuze, která protéká J okrajem Chotěšova. Bezejmenná
vodoteč, kterou trasa záměru křižuje v polích mezi Chotěšovem a Stodem, je přítokem
Radbuzy.
Entomologický průzkum probíhal zejména na potenciálních místech výskytu zvláště
chráněných a ohrožených druhů, zahrnoval především brouky, denní motýly a vybrané skupiny
blanokřídlých. Zjištěny byly převážně eurytopní, široce rozšířené druhy. Ze zvláště chráněných
druhů hmyzu byl zaznamenán výskyt nejméně 5 druhů čmeláků (Bombus sp.), lesních
mravenců (Formica sp.) a prskavce menšího (Brachinus explodens). Všechny tyto druhy náleží
do kategorie ohrožený (§3). Čmeláci jsou široce rozšíření a hojní v celém území, mravenci
zejména v lesních úsecích (včetně borové mlaziny a paseky za dálnicí D5). Prskavec menší byl
nalezen u cesty poblíž borové mlaziny a na J okraji lesíku u hranice OP Nový rybník, dá se
předpokládat jeho výskyt i v dalších úsecích stavby.
V dotčeném území byl zaznamenáván výskyt mravenišť lesních mravenců, jejich výčet
pravděpodobně není kompletní, v případě potřeby bude vhodné ho doplnit po geodetickém
zaměření trasy v terénu a ujasnění rozsahu staveniště.
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 – MT 11 (mírně teplá).
klimatické charakteristiky MT11:
počet letních dní
počet dní s průměrnou teplotou 10o a více
počet dní s mrazem
počet ledových dní
průměrná lednová teplota
průměrná červencová teplota

40-50
140-160
110-130
30-40
-2 - -3 oC
17-18 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

7-8 oC
7-8 oC
90-100
350-400 mm
200-250 mm
50-60

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

SUDOP Praha a.s.
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Z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývá, že v řešeném území
byla nejvyšší odchylka 5,2 °C od dlouhodobého normálu teploty vzduchu 1961-1990 v měsíci
dubnu.
Tab.č.54 Územní teploty v roce 2018 Plzeňský kraj.
měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

T

2,2

-3,6

0,9

12,0

15,6

17,0

19,4

19,8

13,8

9,1

3,4

1,8

N

-2,7

-1,3

2,3

6,8

11,7

15,0

16,5

15,9

12,5

7,5

2,3

-1,1

O

4,9

-2,3

-1,4

5,2

3,9

2,0

2,9

3,9

1,3

1,6

1,1

2,9

Vysvětlivky
T

teplota vzduchu °C

N

dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990

O

odchylka od normálu

http://portal.chmi.cz

Z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem vyplývá, že v řešeném území
byl nejvyšší procentuální úhrn srážek v % normálu 1961-1990 196 % v měsíci prosinci.
Tab.č.55 Územní srážky v roce 2018 Plzeňský kraj.
měsíc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

S

63

11

32

20

71

76

42

33

60

33

19

90

N

41

38

44

50

70

78

77

78

53

42

47

46

%

154

29

73

40

101

97

55

42

113

79

40

196

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
SUDOP Praha a.s.
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průměrné roční teploty vzduchu 0,95°C. Pro scénář RCP8.5 tato změna dosahuje hodnoty
1,1°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 2-3 dny. Výhled změny
průměrného počtu dní s maximální teplotou nad 34°C je dle scénáře RCP4.5 1,3 dnů a dle
scénáře RCP8.5 1,2 dnů.
Dále byly hodnoceny horké vlny, které se v zájmovém území za období 1986-2015 vyskytují
v počtu 12-16 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 2,8 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 600-650
mm. Výhledová změna v průměrném ročním úhrnu srážek je dle scénáře RCP4.5 1,0 mm a dle
scénáře RCP8.5 1,05 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 0,05 dní a u scénáře RCP8.5 0,12 dní pro
výhled 2021-2050.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
Povodně
Posuzovaný záměr kříží 9 vodních toků. Zájmové území stavby nezasahuje do žádného úředně
stanoveného záplavového území. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost
nebezpečí jako zřídkavá.
Půdní eroze
Posuzovaný záměr prochází lokalitami s nízkou a velmi 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 neprochází sesuvnými
územími. Vzhledem k tomu, že posuzovaná rať 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
0-5 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 -0,02 m/s a dle scénáře RCP8.5 0,016 m/s.
Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
SUDOP Praha a.s.
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Sucho
Podle údajů o riziku vysychání drobných vodních toků se zájmové území nachází na ploše
především velkého rizika. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako
nepravděpodobná. Průměrný podíl měsíců zasažených suchem v % za celý rok a v teplé části
roku (duben až září) je v zájmovém území 35-40%. Výhled dle modelu RCP4.5 je 40-45% a
dle modelu RCP8.5 40-45%.
Mrazy
Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20°C je v zájmovém území pro období
1986-2015 0,5-1 dnů. Změna průměrného ročního počtu dní s minimální teplotou pod -20°C je
dle scénáře RCP4.5 -0,19 dnů a dle scénáře RCP8.5 -0,2 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 70-80 dnů. Změna průměrného sezónního počtu dní dle scénáře
RCP4.5 je -8,8 dnů a dle scénáře RCP8.5 -12 dnů. Z tohoto důvodu byla vyhodnocena
pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná.
C.II.7.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví

Plzeňský kraj je s počtem obyvatel 578 629 osob (k 31. 12. 2016) šestým nejmenším krajem v
České republice a tvoří tak 5,5 % z celkového počtu obyvatel ČR. Rozložení obyvatel v rámci
kraje je značně nerovnoměrné. Téměř 30 % obyvatel žije v Plzni a další 22,5 % obyvatel je
soustředěno do 15 měst s více než 5 tisíci obyvateli. V menších městech do 4 999 obyvatel žije
zhruba 15,2 % obyvatel Plzeňského kraje.
Plzeňský kraj je v ČR třetím nejřidčeji zalidněným krajem. Hustota obyvatel v kraji představuje
75,6 obyvatel na km2 (hustota v ČR činí 134,1 obyvatel na km2). Nejnižší hustoty v Plzeňském
kraji dosahují okresy Tachov (38,5 obyvatel na km2) a Klatovy (44,4 obyvatel na km2).
Tab.č.56 Charakteristika počtu obyvatel v zájmovém území.
Obce

Výměra
(ha)

Počet
obyvatel

Plzeň
Vejprnice
Líně
Úherce
Zbůch
Chotěšov
Stod
Hradec

13767,105
1028,083
1023,2332
798,7607
856,6732
2680,6718
2003,6626
673,1168

169858
4133
2587
354
2247
2784
3597
543
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C.II.8.
Hmotný majetek, kulturní dědictví
Městská památková rezervace
Historické jádro hlavního města Plzeň má dle Nařízení vlády č. 54/1989 Sb. ze dne 19. dubna
1989 bylo vyhlášeno památkovou rezervací. Na jeho území se dnes nacházejí dvě národní
kulturní památky: arciděkanský kostel sv. Bartoloměje a Plzeňská madona – opuková socha
z konce 14. století. Cenné jsou i historické domy kolem náměstí (mnohé z nich s kamennými
portály), františkánský klášter, renesanční radnice, Velká synagoga či Alšova sgrafita.
Nová trať se nenachází v ploše městské památkové rezervace ani jejím ochranném pásmu –
začátek stavby je situován více než 2,5 km západním směrem od hranice městské památkové
rezervace.
Vymezení památkové rezervace je patrné z následujícího obrázku.

Obr.č.35 Výřez z mapy vymezující městskou památkovou rezervaci Plzeň dle NV 54/1989 Sb. (oranžově),
zdroj: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/pamatky

Městské památkové zóny
Vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 ze dne 1. dubna 2003 byla prohlášena Plzeň –
Bezovka a Plzeň – Lochotín za městskou památkovou zónu a zároveň byly určeny podmínky
jejich ochrany. Posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kulturně - historické a
urbanisticko - architektonické hodnoty vybraných částí území města Plzeň, aby jako organická
součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským
potřebám společnosti. Začátek řešeného záměru se nachází cca 1,9 km západním směrem od
hranice městské památkové zóny Plzeň – Bezovka a není tak s ní v územním konfliktu, což
ilustruje následující obrázek.

SUDOP Praha a.s.

168

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Obr.č. 36 Výřez z mapy vymezující památkové zóny dle vyhlášky MK č. 108/2003 - fialově
zdroj: (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/pamatky)

Národní kulturní památky
Na území okresu Plzeň – město se nachází celkem 5 národních kulturních památek (dále jen
„NKP“), na území okresu Plzeň – jih celkem 2 NKP a na území okresu Plzeň – sever rovněž 2
NKP. Záměr se nenachází v ploše žádné z nich, nejbližší NKP Klášter premonstrátek v
Chotěšově, vyhlášená Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., bezprostředně sousedí se stávajícím
železničním tělesem, což je patrné z následujícího obrázku.

Obr.č. 37 Lokalizace NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově - červeně (zdroj: http://mapy.krplzensky.cz/gis/pamatky)

SUDOP Praha a.s.

169

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Výše uvedený právní předpis charakterizuje NKP jako areál kláštera tvořený budovami a
jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly
prohlášeny za kulturní památku.
Nemovité kulturní památky
Základními pravidly pro ochranu nemovité kulturní památky jsou ustanovení § 9, § 11 a
zejména § 14 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.).
Nemovité kulturní památky v okolí záměru jsou patrné z následujícího obrázku.

Obr.č. 38 Lokalizace nemovitých kulturních památek v širším zájmovém území (http://mapy.krplzensky.cz/gis/pamatky)

Archeologie
Řešená stavba prochází územím s různými kategoriemi ÚAN. ÚAN kategorie I se nachází: u
Plzeň – Nová Hospoda, mohylové pohřebiště (1), Líně – Sulkov – knovízské sídliště (2), Na
drahách – Líně (3), Na dlouhých (4), Chotěšov – klášter a Stod, u čerpací stanice. nachází
v oblasti s ÚAN II s pozitivně prokázanými archeologickými nálezy.
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:
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•
•
•
•
•

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

Posuzovaný záměr kříží 19 významných krajiných prvků a představuje zábory lesního půdního
fondu dle §3 zákona č.114/1992 Sb.
Z hlediska územního systému ekologické stability dochází již v současné době ke křížení 1
regionálního biokoridoru a 11 prvků lokálního systému ekologické stability.
Posuzovaný záměr nezasahuje do zvláště chráněných území vymezených v zákoně č. 114/1992
Sb., v platném znění.
V řešeném území byl proveden floristický průzkum v letním aspektu vegetační sezóny 2016 a
jarním aspektu sezóny 2017. Na jeho základě lze konstatovat, že celková zjištěná druhová
bohatost je sice poměrně vysoká, avšak druhové spektrum je tvořeno pouze běžnými a v celém
okolí široce rozšířenými (často ruderálními a dalšími nepůvodními) druhy. V území dotčeném
záměrem nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů zařazených
v červeném seznamu byly zaznamenány rybíz alpinský (Ribes alpinum) a zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea), zařazené v kategorii C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost méně ohrožené, a dále žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), zařazená v kategorii C3 - druhy
ohrožené. Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že z hlediska flóry a vegetace
zkoumané území nepředstavuje lokalitu zvýšené hodnoty.
Ornitologický průzkum v létě 2016 a na jaře 2017 zjistil v zájmovém území výskyt 73 druhů
ptáků, z nichž větší část v území hnízdí a drtivá většina využívá koridor stavby a jeho blízké
okolí jako potravní biotop. Diverzita avifauny odpovídá poměrně pestré nabídce prostředí
v trase záměru, zaznamenány byly lesní druhy stejně jako druhy otevřené krajiny, vodní a
mokřadní a v neposlední řadě synantropní, větší část zjištěných druhů patří mezi běžnější
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zástupce ptačí fauny ČR. Mezi 21 druhy Červeného seznamu a 14 zvláště chráněnými druhy
jsou zastoupeny vodní a mokřadní ptáci, dravci a pěvci.
Nový rybník se stejnojmennou přírodní rezervací je velmi významnou ornitologickou lokalitou.
Kromě hnízdní kolonie racků chechtavých čítající až několik stovek párů představuje důležitou
tahovou zastávku. Z území přírodní rezervace a blízkého okolí existují záznamy o výskytu
několika desítek dalších ptačích druhů kromě průzkumem zjištěných, včetně celé řady zvláště
chráněných a ohrožených. Mezi alespoň občasně se vyskytujícími druhy je dalších 16 zvláště
chráněných druhů a 19 druhů červeného seznamu.
Jedná se o zoologicky nejvýznamnější část území, záměr se těsně přibližuje k ochrannému
pásmu rezervace.
V území byl průzkumem zjištěn výskyt 5 druhů obojživelníků (všechny vedeny v červeném
seznamu, 4 zvláště chráněné), roztroušeně v první polovině trasy. K rozmnožování dochází
zejména ve větších kalužích v zemědělské krajině i v lese, v lesních porostech byli také
zastiženi obojživelníci mimo období rozmnožování. Skokan zelený (Pelophylax esculentus) a
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus, údaje o něm pocházejí z NDOP) se vyskytují
v Novém rybníce. Vzhledem k silnému predačnímu tlaku ve vodních plochách v okolí záměru
(ryby, ptáci) se významný výskyt obojživelníků neočekává. Je však pravděpodobné, že
obojživelníci budou využívat kaluže vzniklé v terénních nerovnostech vzniklých při stavbě a to
i v úsecích, kde jejich výskyt nyní nebyl zaznamenán.
Z plazů se v území hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích a nadalších
zastíněných místech byl zaznamenán slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy jsou zvláště
chráněné i vedené v červeném seznamu.
U savců bylo sledováno zejména vedení migračních tras v oblasti a jejich případné křížení
s trasou záměru. Velmi početný je ve všech úsecích zejména výskyt srnce obecného (Capreolus
capreolus) a především v lesních úsecích a jejich blízkosti prasete divokého (Sus scrofa).
Během průzkumu bylo celkem zaznamenáno 9 druhů savců, z nichž veverka obecná (Sciurus
vulgaris) je zvláště chráněná (v kategorii ohrožený druh) a zajíc polní (Lepus europaeus) je
veden v červeném seznamu jako téměř ohrožený druh (NT). Vydra říční byla v nedávné
minulosti opakovaně zjištěna v řece Radbuze, která protéká J okrajem Chotěšova. Bezejmenná
vodoteč, kterou trasa záměru křižuje v polích mezi Chotěšovem a Stodem, je přítokem
Radbuzy.
Entomologický průzkum probíhal zejména na potenciálních místech výskytu zvláště
chráněných a ohrožených druhů, zahrnoval především brouky, denní motýly a vybrané skupiny
blanokřídlých. Zjištěny byly převážně eurytopní, široce rozšířené druhy. Ze zvláště chráněných
druhů hmyzu byl zaznamenán výskyt nejméně 5 druhů čmeláků (Bombus sp.), lesních
mravenců (Formica sp.) a prskavce menšího (Brachinus explodens). Všechny tyto druhy náleží
do kategorie ohrožený (§3). Čmeláci jsou široce rozšíření a hojní v celém území, mravenci
zejména v lesních úsecích (včetně borové mlaziny a paseky za dálnicí D5). Prskavec menší byl
nalezen u cesty poblíž borové mlaziny a na J okraji lesíku u hranice OP Nový rybník, dá se
předpokládat jeho výskyt i v dalších úsecích stavby.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nedochází k zásahu do území evidovaných jako staré
ekologické zátěže.
Zájmová trasa v úseku staničení km cca 5,459 – 6,079 (nové staničení) prochází dobývacím
prostorem ložiska Líně (ID 60047). Ložisko v majetku LB MINERALS s.r.o., Horní Bříza má
v současné době pozastavenou těžbu, těženou surovinou jsou keramické nežáruvzdorné jíly.
Součástí ložiska jsou dvě ložiskové výhradní plochy ID 312090001 a 312090002.
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Nová trať se nenachází v ploše městské památkové rezervace ani jejím ochranném pásmu –
začátek stavby je situován více než 2,5 km západním směrem od hranice městské památkové
rezervace.
Řešená stavba prochází územím s různými kategoriemi ÚAN. ÚAN kategorie I se nachází: u
Plzeň – Nová Hospoda, mohylové pohřebiště, Líně – Sulkov – knovízské sídliště, Na drahách –
Líně, Na dlouhých, Chotěšov – klášter a Stod, u čerpací stanice. nachází v oblasti s ÚAN II s
pozitivně prokázanými archeologickými nálezy.
V rámci zpracování hlukové studie bylo provedeno měření hluku ve 3 bodech. Výsledné
hodnoty vypočtené na intenzitu dopravy poskytnutou objednatelem, vztažené k
ejexponovanějšímu venkovnímu chráněnému prostoru měřených staveb pro bydlení
nepřekračují hygienický limit pro den ani pro noc. Limity použité v hodnocení měření
stávajícího hluku vycházejí z předpokladu uplatnění korekcí pro starou hlukovou zátěž.
Měření vibrací bylo provedeno v jednom bodě. Naměřené hodnoty se při průjezdech všech
vlaků na měřené trati pohybují prokazatelně pod hygienickým limitem pro noc 78 dB mimo
oblast nejistoty měření. S ohledem na stav trati a charakter dopravy zde nepředpokládám
zhoršení stavu vlivem modernizace, limity jsou za stávajícího stavu dodrženy s takovou
rezervou, že nelze očekávat jejich překročení ani po modernizaci trati.
Celková kvalita ovzduší je průměrně dobrá a k překročení platných imisních limitů dochází
pouze u BaP o 10% v lokalitě Vejprnice, Chotěšov a o 20% ve Stodu.
Předpokládaný pravděpodobný vývoj v případě neprovedení záměru představuje stávající
železniční trať bez stavebních úprav.

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.
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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
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:
• oxid dusičitý
• suspendované částice PM10 a PM2,5
• 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).
Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot
prašnosti WHO (2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na
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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 g/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 jednotlivých typech městských lokalit se roční průměrná koncentrace PM10 pohybovala:
• na úrovni 21 g/m3 (26 g/m3 v MSK) v dopravou přímo nezatížených městských lokalitách
• v rozsahu 18 až 29 g/m3 (až 34 g/m3 v MSK) v dopravně exponovaných místech
• po 21 až 27 g/m3 (až 41 g/m3 v MSK) v průmyslem silně exponovaných lokalitách.
V roce 2016 byla Světovou zdravotnickou organizací doporučená mezní průměrná koncentrace
PM10 20 g/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 g/m3/rok
(aritmetický průměr 13 g/m3), hodnota 24hod. koncentrace 50 g/m3 byla překročena pouze
jednou na stanici v Košeticích a dvakrát na stanici v Jeseníku.
Roční imisní limit suspendovaných částic frakce PM2,5 (25 g/m3) byl překročen na 8
městských stanicích v MSK (v Karviné, v Ostravě, Českém Těšíně, Havířově, Rychvaldu a ve
Věřňovicích).
Hodnota 10 g/m3 ročního průměru, doporučovaná WHO jako mezní, byla překročena na
všech měřicích stanicích včetně republikové pozaďové stanice v Košeticích (11,3 g/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
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oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NO x.
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
g/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
g/m3 v obývacích pokojích a 40-70 g/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 g/m3 s maximálními
hodinovými hodnotami až 2000 g/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 g/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 g/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou
plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci
560 g/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 g/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého působení koncentrace NO2, tj.
cca 400 g/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 g/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 g/m3.
Koncentrace od 940 g/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
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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 g/m3, ve městech se v závislosti na intenzitě okolní dopravy
pohybovaly v rozsahu od 16 g/m3 v dopravně nevýznamně zatížených lokalitách
městských/předměstských, mezi 20 až 30 g/m3 u středně zatížených stanic až k 45 g/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 g/m3 (imisní limit 40 g/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,
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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.
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.
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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.
V průmyslově exponovaných lokalitách (chemický průmysl, metalurgie atp.), především v
Ostravsko – karvinské pánvi, byly roční střední hodnoty dvou a vícenásobně vyšší (1,3 až 9
ng/m3). Navíc jsou zde doprovázeny zimními 24hod. maximy v řádu desítek ng/m3. V letním
období se tam měřené hodnoty pohybovaly nejčastěji od 0,1 do 5 ng/m3; výjimkou jsou dvě
stanice v okolí průmyslového komplexu ArcelorMittal v Radvanicích-Bartovicích s výskytem
vyšších hodnot BaP. Střední roční hodnota v roce 2016 pro kategorii městských lokalit
ovlivněných průmyslem byla odhadnuta na 3,4 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.
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,
elektrifikovaná trať nebude při svém provozu zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)“ se nachází částečně v městské zástavbě nebo se jí pouze dotýká a je
vedena na novém tělese dráhy na náspech, v zářezech nebo v úrovni okolního terénu, příp. na
umělých stavbách, ležících na území, resp. pozemcích určených, dle územních plánů dotčených
VÚC pro umístění dráhy, kde je vyčleněn koridor pro vedení železniční trati.
Nebližší obytná zástavba se nalézá ve vzdálenosti cca 480 m v obci Starý Důl a 780 m v obci
Chotěšov od plánované recyklační základny. Vlastní třídění bude probíhat na pozemku v k.ú.
Chotěšov p.č. 1124
Staré štěrkové lože je navrženo recyklovat na štěrkodrť fr.0/32. Štěrk z kolejiště bude odtěžen
sanační čističkou např. strojem SČ 600 a přemístěn železničními vagony na recyklační
základnu. Recyklační základna je navržena ve výhybně Chotěšov, kde bude vytříděn pro další
použití do podkladních vrstev.
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Obr.č.39 Okolí plánované stavby

Během realizace stavby bude vytěženo 1,2 mil m3 zeminy. Tento materiál nebude v rámci
stavby využit a bude trvale uložen.
Při uložení zeminy ze stavby se uvažuje s třemi variantami dopravy:
Varianta I. a II. uvažují s uložením celého objemu zeminy v dobývacím prostoru u Kaznějova,
kam bude zemina dopravena vlakem z plochy ZS8. Variantní je tedy pouze doprava na plochu
ZS8, kde bude zemina překládána na vlak.
I. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova, (v celkovém mnoýství 1,2 mil. m3). Celý objem
materiálu se bude navážet na plochu ZS8 pouze po staveništní komunikaci, kde bude přeložen
na vlak a vlakem dopraven do Kaznějova
II. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova, (materiál rozdělen na 2x 0,6 mil. m3). Polovina
objemu se bude navážet po staveništní komunikaci a druhá polovina po komunikaci I/26.
Materiál bude dovezen na plochu ZS 8, kde bude přeložen na vlak.
III. varianta - Uvažuje s uložením části objemu na trvalé deponii ve Starém Dole, (materiálu k
uložení bude 720 tis. m3) a odvozu části objemu do Kaznějova (480 tis.m3). Na deponii bude
materiál dopravován od Zbůchu po komunikaci I/26 (720 tis. m3). Zbývající objem (480 tis.
m3) bude odvezen stejně jako u varianty I. pouze po staveništní komunikaci na plochu ZS8, kde
bude přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova.
Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Liniové zdroje – těžká nákladní vozidla (TNV) obsluhující staveniště. Při odvozu
podsítného z přetříděného štěrku. Pro odvoz je počítáno s nákladními auty o objemu
korby do 18 m3 – nosností až 25 tun.
Celkový počet jízd potřebných k odvozu podsítného činí 260 jízd/cca 14 dní. Toto odpovídá 23 TNV/hod. Jedná se však pouze o TNV obsluhující plochu recyklační základny v km 129,8, a
ne o celkový počet vozidel pohybujících se po celém úseku stavby.
SUDOP Praha a.s.
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•

•

Plošné zdroje – plocha recyklační základny, kde bude deponováno a tříděno štěrkové
lože, plocha je pojížděná stavebními stroji a je uvažováno s dočasnou deponií
Bodové zdroje – dieselové motory zařízeních určených ke zpracování kameniva.

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 z rozptylové studie 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.
Pro hodnocení zdravotních rizik se rozlišují dva typy účinků chemických látek:
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.
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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
také roční využití zdrojů. Za míru znečištění ovzduší se považuje tedy hodnota průměrné roční
koncentrace látky.
V přílohách rozptylové studie jsou znázorněny grafické výstupy imisních příspěvků PM10 a
PM2,5 ve všech třech variantách dopravy během výstavby v letech 2023 a 2024. Z tohoto
grafického znázornění vyplývá vliv dopravy a deponie okolí odvozu.
Vliv technického řešení při návozu, překládání nebo deponování vytěžené zeminy je patrný na
výši denního imisního příspěvku PM10 u jednotlivých variant.
Z dlouhodobého hlediska nebude mít realizace stavby zásadní vliv na zhoršení kvality ovzduší
v dané lokalitě.
Oproti minulé rozptylové studii z oznámení záměru jsou v nové studii provedeny výpočty pro
resuspenzi tuhých znečišťujících látek (TZL) z pojížděných ploch staveniště, výpočty pro emisi
TZL z mechanických procesů vzniklých při manipulaci s prašnými materiály, výpočty pro
sekundární prašnost TZL z ploch trvalé deponie a ZS8 a výpočty emisí pro pojezdy po
nezpevněné ploše trvalé deponie.
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 pro dlouhodobou expozici průměrné roční
koncentrace PM2,5 a PM10, ale pro daný záměr, který je časově omezený se rizika mohou
orientačně hodnotit průměrnými denními koncentracemi.
Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10
V rozptylové studii vypočtené maximální denní koncentrace PM10 způsobené všemi liniovými i
plošnými zdroji za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují
ve variantě I. u obytných budov hodnot 15-35 μg.m-3. Těchto hodnot imisního příspěvku může
být dosaženo pouze za nejnepříznivějších rozptylových podmínek, tj. I. třídy stability a nízké
rychlosti větru do 2,5 m/s. Průměrně dosahovaná nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě
Chotěšov činí 41,2 μg.m-3. V ostatních obcích, kterými prochází komunikace I/26 se vliv
přesunu vytěžené zeminy neprojeví.
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Lze tedy konstatovat, že za velmi špatných rozptylových podmínek může být imisní limit
v jednotlivých bodech krátkodobě dosažen nebo překročen. Vzhledem k vypočteným hodnotám
maximálních denních koncentrací lze přesto předpokládat, že k překročení imisního limitu
denních koncentrací PM10 nedojde.
V této variantě nelze předpokládat nárůst denní průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3
nad 50 g/m3 a je tedy nepravděpodobné, že by docházelo k navýšení rizika respirační
nemocnosti.
ve variantě II. stejně jako u varianty I. na severovýchodním okraji Chotěšova a jižním okraji
Starého Dolu 15-20 μg.m-3. Dále bude imisemi prachu zatíženo okolí komunikace I/26 v obci
Zbůch, kde se příspěvek pohybuje v rozmezí 5-15 μg.m-3. Vliv imisního příspěvku je totožný
s variantou I.
ve variantě III. v obydlených částech Starého Dolu hodnot až 60 μg.m-3, v případě Zbůchu a
Chotěšova 15-25 μg.m-3. V této variantě nelze zcela vyloučit, že by mohlo, v některých
částech hodnoceného území za nejnepříznivějších meteorologických podmínek, dojít k
navýšení rizika respirační nemocnosti. Tato varianta se z hlediska zdravotních rizik jeví jako
nejméně vhodná.
Je důležité si uvědomit, 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.
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
také roční využití zdrojů. Za míru znečištění ovzduší se považuje tedy hodnota průměrné roční
koncentrace látky. Vzhledem k omezené době výstavby nelze předpokládat, že vlivem realizace
záměru dojde k významné dlouhodobé změně celkové situace ve znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi a tím nedojde ani ke změně zdravotních rizik.
Přesto jsou v rozptylové studii pro ochranu ovzduší navržena opatření na snížení prašnosti.
Jedná se zejména o tato opatření:
• V případě sucha skrápění plochy ZS8 nebo plochy trvalé deponie
• Skrápění mezideponií materiálu určeného k naložení na ploše ZS8
• Zpevnění staveništní komunikace (asfaltový povrch)
• Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu
• V případě dlouhotrvajícího sucha a při vyšším větru omezit stavební práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
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.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid dusičitý ve fázi výstavby
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Riziko chronických toxických účinků NO2
Vzhledem k tomu, že fáze výstavby je časově omezená, nelze předpokládat riziko chronických
účinků, které se obvykle projevují po několikaleté expozici. Přesto je možné konstatovat, že
v rozptylové studii vypočítané příspěvky k průměrným ročním koncentracím dosahující hodnot
maximálně desetin mikrogramů, nebudou příčinou zdravotních obtíží, které by mohly souviset
s expozicí NO2.
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 0,005 µg/m3 a pro benzo(a)pyren
do 0,005 ng/m3. U příspěvků na úrovni maximálně tisícin mikrogramů benzenu a maximálně
tisícin nanogramů benzo(a)pyrenu se nepředpokládá navýšení karcinogenního rizika ani po
dlouhodobé expozici.
Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší
Byl hodnocen vliv imisních koncentrací látek během výstavby plánovaného záměru
„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba“ na základě odhadu stávající
situace a koncentrací uvedených v rozptylové studii. Zdrojem znečištění ovzduší bude
především vliv pohybu stavební techniky a manipulace s vytěženou zeminou na plochách
deponie a ZS8.
Z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat, že změny imisní zátěže v období výstavby
jsou akceptovatelné pro varianty dopravy při uložení zeminy ze stavby I. a II. a výstavba
tak nebude i vzhledem k omezené době představovat významně zvýšené zdravotní riziko
pro exponované obyvatelstvo. Přesto je třeba dodržovat během výstavby doporučení ke
snížení prašnosti uvedená v rozptylové studii. Ve variantě III. nelze zcela vyloučit, že by
mohlo dojít v některých částech hodnoceného území k mírnému navýšení rizika
respirační nemocnosti.
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:
SUDOP Praha a.s.
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•
•

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

•

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

Vztah mezi hlučností z dopravy ve městech a ukazateli zdravotního stavu u obyvatel ČR
je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k
životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob
obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním
nebo osob užívajících denně sedativa, zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Opakovaně
zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na
civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená hluková expozice se na nemocnosti
podílí asi z 10 %. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují předpovědět
zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
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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 pro ochranu zdraví vychází z důkazů podaných epidemiologickými a
experimentálními studiemi.
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.
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.

SUDOP Praha a.s.
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Letecká doprava
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Železniční doprava
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5

0
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50

55

60

65

Lnight (vně, na fasádě)
Obr.č. 40 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.
SUDOP Praha a.s.
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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, ve znění
pozdějších předpisů.
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.
Hluková studie se zabývá přehledovým posouzením výhledové akustické situace v přilehlém
okolí této trati po dokončení její modernizace a předkládá možnosti řešení snížení hlukového
zatížení přilehlé obytné zástavby, území pro výstavbu, sport a rekreaci dle platné územně
plánovací dokumentace.
Začátek a konec řešené stavby – Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hr. SRN, 1. stavba,
nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) km 107, 529 – km 128,745
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
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. Počty domů v jednotlivých hlukových
pásmech odpovídajících výpočtovým bodům byly zjišťovány z mapových podkladů a počty
bytů v domech 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
A. Plzeň, Kreuzmannova – výpočtové body VB1 (116 bytů)
SUDOP Praha a.s.
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Plzeň, Kreuzmannova – výpočtové body VB2 a VB4 (19 bytů)
Plzeň, Slovanské údolí – výpočtový bod VB3 (8 bytů)
Plzeň, Waltrova (v akustické studii označena Vejprnická) – výpočtový bod VB5 (97 bytů)
Plzeň, K Merfanům – výpočtový bod VB6 (12 bytů)
Plzeň, U Svahu – výpočtový bod VB7 a VB10 (15 bytů)
Plzeň, Dopravní (v akustické studii označena Prostřední) – výpočtový bod VB8 (3 byty)
Plzeň, Prostřední – výpočtový bod VB9 (133 bytů)
Vejprnice, Lesní zátiší – výpočtový bod VB11 (1 byt)
Líně, Sulkov, Polesní, Na Vypichu – výpočtový bod VB12 a VB13 (19 bytů)
Zbůch – výpočtový bod VB14 (4 byty)
Zbůch – výpočtový bod VB15 (1 byt)
Zbůch, Starý Důl – výpočtové body VB16, VB17, VB18 a VB19 (10 bytů)
Chotěšov, Týnecká, U Dráhy, Nerudova – výpočtové body VB20, VB21, VB22 a VB23
(10 bytů)
Chotěšov, Plzeňská – výpočtové body VB24 (9 bytů)
Chotěšov, Ořechová – výpočtové body VB25 (1 byt)
Stod, Plzeňská, K Háječku – výpočtový bod VB26 (4 byty)
Stod, Plzeňská, Šafaříkova, Stříbrská, Nádražní, Sokolská – výpočtové body VB27,
VB28, VB30, VB31, VB34 a VB37 (35 bytů)
Stod, Strojnická, Stříbrská – výpočtové body VB29, VB33 a VB35 (3 byty)
Stod, Rolnická – výpočtové body VB38 a VB39 (počet bytů není v katastru nemovitostí
uveden)
Stod, Hradecká – výpočtové body VB40 a VB42 (12 byty)
Stod, Hradecká – výpočtový bod VB41 (1 byt)

Z konzervativních důvodů, s vědomím nadhodnocení rizika, je použita pro odhad obtěžovaných
a rušených osob nejvyšší vypočtená ekvivalentní hladina hluku ve výpočtovém bodě (patře).
Tab.č. 57 Odhad procent osob obtěžovaných a rušených hlukem ze železnice
Sídla
A Plzeň
Kreuzmannova
B Plzeň
Kreuzmannova
C Plzeň
Slovanské údolí
D Plzeň

SUDOP Praha a.s.

Výpočtový
bod

Počet
bytů

VB1

116

VB2 a VB4

VB3
VB5

Obtěžování hlukem

Rušení spánku hlukem

%LA

%A

%HA

%LSD

%SD

%HSD

bez PHS

49

25

9

26

13

5

s PHS

38

17

5

22

10

4

bez PHS

32-33

13-14

4

19-20

9

3

s PHS

24-26

9

2

16

7

2

bez PHS

34

14

4

20

9

3

s PHS

22

7

2

15

6

2

bez PHS

33

14

4

19

9

3

19

8
97
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Waltrova
E Plzeň

VB6

K Merfanům
F Plzeň

VB7, VB10

U Svahu
G Plzeň

VB8

Dopravní
H Plzeň

VB9

Prostřední
I Vejprnice

VB11

Lesní zátiší

Starý Důl

O Chotěšov

VB24

Plzeňská
P Chotěšov

VB25

Ořechová

Plzeňská,
Háječku

K

4

1

11

4

1

s PHS

13

4

1

11

4

1

bez PHS

43-52

20-27

7-10

23-27

11-14

5-6

s PHS

34

14

4

20

9

3

bez PHS

36

16

5

21

9

4

s PHS

26

10

2

16

7

3

bez PHS

32

13

4

19

8

3

s PHS

27

10

3

17

7

3

bez PHS

18

6

1

13

5

2

s PHS

18

6

1

13

5

2

bez PHS

19-36

6-15

1-5

13-20

5-9

2-4

s PHS

19-25

6-9

1-2

13-16

5-7

2

bez PHS

36

15

5

21

9

4

s PHS

23

8

2

15

6

2

bez PHS

38

17

5

21

10

4

s PHS

29

11

3

17

8

3

bez PHS

18-45

6-21

1-7

13-24

5-12

2-5

s PHS

16-34

5-14

1-4

12-20

5-9

2-3

bez PHS

22-30

7-12

2-3

15-18

6-8

2-3

s PHS

21-24

7-8

2

14-16

6-7

2

bez PHS

11

3

1

10

4

1

s PHS

11

3

1

10

4

1

bez PHS

27

10

3

17

7

3

s PHS

27

10

3

17

7

3

bez PHS

19

6

1

14

6

2

s PHS

19

6

1

14

6

2

bez PHS

22-32

8-13

2-4

15-19

6-8

2-3

s PHS

22-27

7-10

2-3

15-17

6-7

2-3

bez PHS

41-49

19-24

6-9

23-26

11-13

4-5

9

1

4

VB27, VB28,
Plz., Šafař., Nádr. VB30. VB31,
VB34, VB37
Stříbr., Sokolská

35

S Stod

3

SUDOP Praha a.s.

13

10

R Stod

VB29, VB33,

bez PHS

10

Q Stod
VB26

2

1

N Chotěšov

VB20, VB21,
Týnecká, U dráhy, VB22, VB23
Nerudova

7

1

4

VB16, VB17,
VB18, VB19

16

133

K Zbůch

M Zbůch

2

3

19

VB15

10

15

Sulkov, Polesní, VB12, VB13
Na Vypichu

L Zbůch

26

12

J Líně

VB14

s PHS
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Strojn., Stříbrská
T Stod

VB35

VB38, VB39

Rolnická
U Stod

VB40, VB42

Hradecká
V Stod

VB41

Hradecká

s PHS

31-36

12-15

3-4

18-20

8-9

3-4

bez PHS

36-37

15-16

5

21

9-10

4

s PHS

32-34

13-14

4

19-20

8-9

3

bez PHS

43-44

20-21

7

24

11

3-5

s PHS

33-36

13-16

4-5

19-21

9

3-4

bez PHS

33

13

4

19

9

3

s PHS

25

9

2

16

7

2

?

12

1

Vysvětlivky:
3
procento obyvatel výrazně obtěžovaných nebo rušených hlukem ve spánku
%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, aby byla, během výstavby, dodržována
doporučení z odborných studií.
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.
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.
Tab.č.58 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – denní doba
dB
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

SUDOP Praha a.s.
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dB
Nepříznivý účinek

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

55-60

60+

Zhoršená komunikace řečí
Pocit silného obtěžování
Pocit mírného obtěžování

* přímá expozice hluku v interiéru
Tab.č. 59 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc
dB
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

Psychické poruchy*
Hypertenze a infarkt myokardu *
Vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Pocit obtěžování hlukem

*omezená váha důkazů

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 .
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.
A. Plzeň, Kreuzmannova – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB1 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 290
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 9 % obyvatel (26 osob)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 5 % obyvatel (15 osob) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 5 % obyvatel (15 osob)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 4 % obyvatel (12 osob) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
B. Plzeň, Kreuzmannova – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB2 a VB4 –
odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 48
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Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 4 % obyvatel (2 osoby)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2 % obyvatel (1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
C. Plzeň, Slovanské údolí – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB3 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 20
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 4 % obyvatel (1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
D. Plzeň, Waltrova – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB5 – odhad počtu
obyvatel v zájmovém místě 243
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 4 % obyvatel (10 osob)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (7 osob) výrazné pocity rušení
hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2 % obyvatel (5 osob)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (5 osob) výrazné pocity rušení
hlukem ve spánku.
E. Plzeň, K Merfanům – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB6 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 30
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS i s realizací PHS u 1 %
obyvatel (<1 osoba) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 1 % obyvatel (<1 osoba)
výrazné pocity rušení hlukem ve spánku.
F. Plzeň, U Svahu – stavby pro bydlení v okolí výpočtových bodů VB7 a VB10 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 38
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 7-10 % obyvatel (3-4
osoby) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 5-6 % obyvatel (2 osoby) výrazné
pocity rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 4 % obyvatel (2 osoby)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
G. Plzeň, Dopravní – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB8 – odhad počtu
obyvatel v zájmovém místě 8
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 5 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 4 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
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Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 4 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
H. Plzeň, Prostřední – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB9 – odhad počtu
obyvatel v zájmovém místě 333
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 4 % obyvatel (13 osob)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (10 osob) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 3 % obyvatel (10 osob)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (10 osob) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
I. Vejprnice, Lesní zátiší – ojedinělá stavba pro bydlení výpočtový bod VB11 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 3
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS i s realizací PHS u 1 %
obyvatel (<1 osoba) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (<1 osoba)
výrazné pocity rušení hlukem ve spánku.
J. Líně, Sulkov, Polesní, Na Vypichu – stavby pro bydlení v okolí výpočtových bodů
VB12 a VB13 – odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 48
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 1-5 % obyvatel (až 2
osoby) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2-4 % obyvatel (až 2 osoby) výrazné
pocity rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 1-2 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
K. Zbůch – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB14 – odhad počtu obyvatel
v zájmovém místě 10
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 5 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 4 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
L. Zbůch – ojedinělá stavba pro bydlení ve výpočtovém bodě VB15 – odhad počtu
obyvatel v zájmovém místě 3
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 5 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 4 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 3 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
M. Zbůch, Starý Důl – stavby pro bydlení v okolí výpočtových bodů VB16, VB17, VB18,
VB19 – odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 25
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Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 1-7 % obyvatel (<1-2
osoby) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2-5 % obyvatel (<1-1 osoba) výrazné
pocity rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 1-4 % obyvatel (<1-1
osoba) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2-3 % obyvatel (<1 osoba) výrazné
pocity rušení hlukem ve spánku.
N. Chotěšov, Týnecká, U Dráhy, Nerudova – stavby pro bydlení v okolí výpočtových
bodů VB21, VB22, VB23, VB24 – odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 25
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 2-3 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2-3 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
O. Chotěšov, Plzeňská – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB24 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 23
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS i s realizací PHS u 1 %
obyvatel (<1 osoba) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 1 % obyvatel (<1 osoba)
výrazné pocity rušení hlukem ve spánku.
P. Chotěšov, Ořechová – ojedinělá stavba pro bydlení výpočtový bod VB25 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 3
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS i s realizací PHS u 3 %
obyvatel (<1 osoba) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (<1 osoba)
výrazné pocity rušení hlukem ve spánku.
Q. Stod, Plzeňská, K Háječku – stavby pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB26 –
odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 10
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS i s realizací PHS u 1 %
obyvatel (<1 osoba) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 1 % obyvatel (<1 osoba)
výrazné pocity rušení hlukem ve spánku.
R. Stod, Plzeňská, Šafaříkova, Stříbrská, Nádražní, Sokolská – stavby pro bydlení v okolí
výpočtových bodů VB27, VB28, VB30, VB31, VB34, VB37 – odhad počtu obyvatel
v zájmovém místě 88
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 2-4 % obyvatel (2-4
osoby) pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2-3 % obyvatel (2-3 osoby) výrazné
pocity rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2-3 % obyvatel (2-3 osoby)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2-3 % obyvatel (2-3 osoby) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
S. Stod, Strojnická Stříbrská – ojedinělé stavby pro bydlení v okolí výpočtových bodů
VB29, VB33, VB35 – odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 8 (v každém domě odhad
2,5 osoby)
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Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 6-9 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 4-5% obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 3-4 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3-4 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
T. Stod, Rolnická – stavby pro bydlení v okolí výpočtových bodů VB38, VB39 – počet
obyvatel nelze odhadnout
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 5 % obyvatel pocity
obtěžování hlukem ze železnice a u 4 % obyvatel výrazné pocity rušení hlukem ve
spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 4 % obyvatel pocity
obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel výrazné pocity rušení hlukem ve
spánku.
U. Stod, Hradecká – stavby pro bydlení v okolí výpočtových bodů VB40, VB42 – odhad
počtu obyvatel v zájmovém místě 30
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 7 % obyvatel (2 osoby)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3-5 % obyvatel (1-2 osoby) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 4-5 % obyvatel (1-2 osoby)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3-4 % obyvatel (1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
V. Stod, Hradecká – ojedinělá stavba pro bydlení v okolí výpočtového bodu VB41 –
odhad počtu obyvatel v zájmovém místě 3
Provedeným odhadem je možné očekávat bez realizace PHS u 4 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 3 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Provedeným odhadem je možné očekávat po realizaci PHS u 2 % obyvatel (<1 osoba)
pocity obtěžování hlukem ze železnice a u 2 % obyvatel (<1 osoba) výrazné pocity
rušení hlukem ve spánku.
Zde je třeba 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 daných případech 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.
Vzhledem k velmi malému počtu obyvatel (1 stavba pro bydlení) nemusí odhad nepříznivých
účinků platit.
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
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populace se obtěžující efekt může projevit i při úrovni expozice pod prahovými hodnotami
obtěžujících účinků hluku pro průměrně citlivou populaci.
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 k navržené trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) –
Stod (včetně).
Pro dodržení hygienických limitů hluku ze železniční dopravy v chráněném venkovním
prostoru staveb pro bydlení jsou v akustické studii navržena protihluková opatření:
protihlukové stěny a protihlukový zemní val. U objektů, kde nelze instalovat PHS jsou
navržena individuální protihluková opatření. Jedná se o opatření k zajištění hygienického limitu
pro vnitřní chráněný prostor staveb obytných místností orientovaných směrem k železnici.
Navržená opatření ale nemají pro hodnocení zdravotních rizik význam.
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 odhadu míry zdravotního rizika hluku je možné očekávat po realizaci záměru u 1-5
% obyvatel v zájmového území významné pocity obtěžování hlukem a u 1-4 % obyvatel
výrazné pocity rušení hlukem ve spánku. S ohledem na nejistoty při hodnocení negativních
účinků hluku jsou odhadovaná procenta obtěžovaných obyvatel akceptovatelná.
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 patrech budov a vztaženo na všechny
obyvatele v lokalitě.

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

Provoz
Vzhledem ke skutečnosti, modernizovaná trať bude elektrifikována, nebude po dokončení
stavby okolí železniční tratě zatěžováno žádnými emisemi souvisejícími s provozem.
V rámci posuzovaného záměru dojde k úpravě parkoviště ve Stodu v rámci níže uvedeného SO
5-30-07.
SO 5-30-07 Parkoviště Stod – Průmyslová
Nové zemní těleso dráhy zasahuje v ul. Průmyslová do stávajících zpevněných ploch, které
slouží jako soukromé parkoviště nedaleké firmy. Tento stavební objekt řeší jejich náhradu.
Jedná se o nově navržených 66 parkovacích míst o rozměrech 2,65 x 5,00 m s komunikací šířky
2 x 3,00 m (počet bouraných stávajících míst je 49), která se napojuje v severní části stávajícího

SUDOP Praha a.s.

197

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

parkoviště. Nedotčená místa stávajících stání budou využita pro zařízení staveniště dráhy a
součástí tohoto objektu je také jejich oprava.
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít provoz parkoviště v navrženém uspořádání (tj.
nahrazení stávajících 49 stání navrženými 66 stáními ) zásadnější vliv na kvalitu ovzduší
v dané lokalitě. Velikost imisního příspěvku sledovaných škodlivých látek oproti současnému
stavu bude zanedbatelná.
Pozn. Dle zák. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší vydává MŽP ČR závazné stanovisko k umístění
stavby parkoviště s kapacitou až nad 500 parkovacích stání. K řízení o vydání závazného
stanoviska podle odstavce 1 písm. b) pro parkovací stání v počtu 66, nemusí tedy žadatel
předkládat rozptylovou studii pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1
až 3 přílohy č. 1
Výstavba
Během realizace stavby bude vytěženo 1,2mil m3 zeminy. Tento materiál nebude v rámci
stavby využit a bude trvale uložen. .
Při uložení zeminy ze stavby se uvažuje s třemi variantami dopravy:
Varianta I. a II. uvažují s uložením celého objemu zeminy v dobývacím prostoru u
Kaznějova, kam bude zemina dopravena vlakem z plochy ZS8. Variantní je tedy pouze doprava
na plochu ZS8. kde bude zemina překládána na vlak.
I. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova, (v celkovém množství 1,2 mil.m3). Celý objem
materiálu se bude navážet na plochu ZS8 pouze po staveništní komunikaci, kde bude přeložen
na vlak a vlakem dopraven do Kaznějova
II. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova, (materiál rozdělen na 2x 0,6mil.m3). Polovina
objemu se bude navážet po staveništní komunikaci a druhá polovina po komunikaci I/26.
Materiál bude dovezen na plochu ZS 8, kde bude přeložen na vlak
III.varianta - Uvažuje s uložením části objemu na trvalé deponii ve Starém Dole,( materiálu
k uložení bude 720 tis.m3) a odvozu části objemu do Kaznějova (480 tis.m3).
Na deponii bude materiál dopravován od Zbůchu po komunikaci I/26 (720 tis.m3).
Zbývající objem (480 tis.m3) bude odvezen stejně jako u varianty I. pouze po staveništní
komunikaci na plochu ZS8, kde bude přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova
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Tab.č.60 Manipulace s vytěženou zeminou
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Tab.č.61 Přehled odhadu imisního pozadí v zájmové oblasti č. čtverce: 37 05 05

NO2

Imisní pozadí

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)

PM10

pyren

Znečišťující
Roční limit
40[μg/m3]

látka

Roční limit
40[μg/m3]

Roční limit
25[μg/m3]

Roční limit
5[μg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

[μg/m ]
3

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

Pětiletý průměr
2010-2014

14,2

22,1

16,6

1,2

0,69

41,8

Pětiletý průměr
2011-2015

13,3

21,3

16,2

1,2

0,63

40,2

Pětiletý průměr
2012-2016

12,2

21,1

16,1

1,1

0,68

39,2

Pětiletý průměr
2013-2017

11,7

21,5

16,3

1,1

0,7

39,2

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 (2010-2016)
jsou zde trvale překročeny imisními limity: PM10 24hod a B(a)P.7
Odhad imisního pozadí pro rok 2024
Stav imisního pozadí posuzované lokality je možno stanovit pouze odhadem. Ten je proveden na
základě porovnání hodnot za období let 2010-2017
Předpokládané imisní pozadí (bez realizace záměru) v roce 2024
suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace < 22,0 u.g/m3 (výhledový stav pokles)
suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace < 41,0 u.g/m3 (výhledový stav pokles)
suspendované částice (PM2,5) - průměrná roční koncentrace < 17,0 u.g/m3 (výhledový stav pokles)
oxid dusičitý (N02) - průměrná roční koncentrace < 13,0 ug/m3 (výhledový stav pokles)
benzen - průměrná roční koncentrace < 1,2 ug/m3 (výhledový stav
setrvalý)
benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace > 0,69 ng/m3 (výhledový stav
kolísavý)
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Tab.č.62 Odhad maximálních hodnot imisního pozadí v celé zájmové oblasti r. 2024
Znečišťující

NO2

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

PM10

Roční limit
1[ng/m3]

Denní maximum

Látka
[μg/m ]
3

Roční limit Roční limit Roční limit Roční limit
40[μg/m3] 40[μg/m3]
25[μg/m3]
5[μg/m3]

50[μg/m3]
36. nevyšší
hodnota

13,0

22,0

17,0

1,2

0,69

41,0

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.63 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

Doba proměřování

Imisní limit

Maximální počet překročení

1 hodina

350 μg.m-3

24

24 hodin

125 μg.m

3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

0

10mg.m-3

0

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 μg.m

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m3

0

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 μg.m

0

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m3

0

Oxid siřičitý

Oxid uhelnatý
Benzen

maximální
osmihodinový průměr

-3
3

denní
1)

3

3

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
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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.64 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 a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
Tab.č.65 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
1ng.m3

Maximální počet překročení
0

• Výstupní údaje z použití stavební mechanizace, emisí z nakládání s prašnými
materiály a stavbou vyvolané nákladní dopravy
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 byla vytvořena pravidelná síť RB
o počtu 3238 RB s krokem 100 m a výpočtovou výškou 1,5 m. Počátek sítě (levý horní okraj) byl
položen do bodu o souřadnicích S-JTSK – Počátek sítě (levý horní okraj): S-JTSK – x-838208.8260 a
y -1078489.0678. Při výpočtu nebyly použity žádné další doplňující body.
Souhrn zjištěných skutečností a výchozích předpokladů
Pro výpočet byly vybrány polutanty charakteristické pro nakládání se sypkým prašným materiálem.
Jako hlavní modelové znečišťující látky pro posouzení vlivu na zdraví obyvatel byly vybrány TZL
jako PM10. a PM2,5.
Vznos znečišťujících látek od pohybu Škodliviny související s provozem dieslových motorů jako oxid
dusičitý, benzen, benzo(a)pyren vzhledem k malému intenzitě zdrojů nebyly hodnoceny graficky.
Pozn. Hodnoty imisního příspěvku jsou uvedeny pouze tabelárně. Imisní příspěvek z realizace stavby
k imisnímu pozadí v zájmové oblasti nakladače, emise TZL z přesypů jsou uvažován do 2m.
Stavba bude probíhat v letech 2023 a 2024. Emise vyprodukované přepravou vytěžené zeminy budou
v obou letech přibližně stejné
Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Nakladač, dozer, hutnící válec, TNV jako zdroj TZL
• Výfuky pohonných jednotek stavebních strojů
• Emise TZL z mechanických procesů z nakládání se zeminou
• Emise TZL z provozu na zpevněné komunikaci
• Emise TZL z provozu na nezpevněné ploše deponie a ZS8
• Emise TZL z provozu na nezpevněné ploše staveniště železniční trati
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.
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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 (PM10 a PM2,5), které budou
produkovány v největší míře a to jak těžkou nákladní dopravou, tak nakládáním s sypkým prašným
materiálem.
Znečišťující látky obsažené ve výfukových plynech spalovacích motorů jako benzen, benzo(a)pyren
a oxid dusičitý - NO2, budou produkovány ve výrazně menší míře, vzhledem k nízkému ročnímu
využití stavební techniky pracující na ploše ZS8, popř. ploše trvalé deponie a vlastním tělese
železniční trati.
Rovněž množství těžké nákladní dopravy vyvolané přepravou vytěžené zeminy není zásadní
v porovnání s dopravní intenzitou na komunikaci I/26. (Dopravní intenzita na komunikaci I/26
v pracovních dnech činí celkem 11 009voz./24hod. a z toho 2 305TNV/24hod., Maximální intenzita
vyvolaná stavbou činí 990TNV/24hod)
Z těchto důvodů jsou i velice nízké hodnoty imisních příspěvků benzenu, benzo(a)pyrenu a oxidu
dusičitého - NO2
Průměrné roční koncentrace PM10, PM2,5 NO2, benzenu a benzo(a)pyrenu
Za míru znečištění ovzduší se považuje hodnota průměrné roční koncentrace látky. Grafické výstupy
rozptylové studie znázorňují imisní příspěvky TZL v letech výstavby 2023 a 2024. (Přílohy č.2,4,)
Z tohoto grafického znázornění pak vyplývá především vliv pohybu stavební techniky a manipulace se
vytěženou zeminou na plochách deponie, ZS8 a tělese železniční trati.
Na základě odhadu imisního pozadí této lokality lze konstatovat, že u PM10 a PM2,5 budou dodrženy
imisní limity na ochranu zdraví lidu s dostatečnou rezervou.
Tab.č. 66 Imisní příspěvek z realizace stavby k imisnímu pozadí v zájmové oblasti

NO2
Znečišťující
látka
[μg/m3]
Imisní pozadí

PM10

Roční
Roční limit
limit
40[μg/m3]
3
40[μg/m ]

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční limit
25[μg/m3]

Roční limit
5[μg/m3]

Roční limit
1[ng/m3]

13,0

22,0

17,0,0

1,2

0,69

0,05-0,2

0,3 - 3,0

0,1-1,0

0,003-0,008

2.10-3 - 6.10-3

Odhad pro roky 2023 - 2024
Maximální imisní příspěvek v letech
2023 - 2024

Z dlouhodobého hlediska (let 2023 a 2024) nebude mít tedy výstavba žel. trati, odvoz nebo
deponování zeminy v žádné z variant zásadní vliv na zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě.
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Maximální denní koncentrace PM10
Nejvyšší (denní) koncentrace PM10 jsou způsobeny nakládáním se sypkým materiálem (nasypávání,
překládání, recyklace a prašný vznos z mezideponie) a pojížděním stavební mechanizace po
nezpevněné ploše. Podíl emisí prachu ze spalovacích motorů je pak v porovnání s mechanickými
procesy zanedbatelný.
Vliv technického řešení při návozu, překládání nebo deponování vytěžené zeminy je patrný na
výši denního imisního příspěvku PM10 u jednotlivých variant. Podíl výstavby drážního tělesa je u
všech variant totožný.
U Varianty I. (návoz celého objemu zeminy po staveništní komunikaci a její přeložení na ploše ZS8 na
vagóny a odvoz do Kaznějova včetně započtených emisí z výstavby železničního tělesa) je patrný vyšší
imisní příspěvek v okolí zpevněné staveništní komunikace, (dotčené budou obydlené části:
severovýchodní okraj Chotěšova a jižní okraj Starého Dolu).
Maximální denní koncentrace PM10 způsobené všemi liniovými i plošnými zdroji za
nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných budov hodnot v rozmezí 15-35μg.m3. Těchto hodnot imisního příspěvku může být dosaženo pouze za nejnepříznivějších rozptylových
podmínek, tj. I. třídy stability a nízké rychlosti větru do 2,5m/s. Průměrně dosahovaná nejvyšší 36.
hodnota PM10 v lokalitě Chotěšov činí 41,2μg.m-3.
V ostatních obcích, kterými prochází komunikace I/26 se vliv přesunu vytěžené zeminy neprojeví.
K překročení imisního limitu denních koncentrací PM10 dojde pokud je imisní koncentrace vyšší než
50μg.m-3 a současně počet překročení limitní hodnoty je větší než 35případů za rok.
Při vypočtených hodnotách maximálních denních koncentracích 30-40μg.m-3 a 36.hodnotě 41,0μg.m-3
může být imisní limit za nejhorších rozptylových podmínek krátkodobě překročen. Z výpočtu u
nejblíže položených obytných budov však vyplývá, že počet překročení imisního limitu může činit 22
případů v letech 2023-2024. Vzhledem k vypočteným hodnotám lze konstatovat, že k překročení
imisního limitu denních koncentrací PM10 nedojde.
Počet dní s pravděpodobně překročeným denním limitem PM10 bez realizace stavby v této lokalitě činí
13dní.
Varianta II. (předpokládá návoz 0,6mil.m3 po staveništní komunikaci a druhá polovina- 0,6mil.m3 po
komunikaci I/26. Materiál bude dovezen na plochu ZS 8, kde bude přeložen na vlak a odvezen do
Kaznějova). U této varianty je stejně jako u Varianty I. je patrný vyšší příspěvek v okolí zpevněné
staveništní komunikace (kde se projeví i blízkost vlastního staveniště železniční trati) 30-40μg.m-3 a na
severovýchodním okraji Chotěšova a jižním okraji Starého Dolu 15-20μg.m-3. Dále bude imisemi
prachu zatíženo okolí komunikace I/26 v obci Zbůch, kde se příspěvek pohybuje v rozmezí 5-15μg.m3. Vliv imisního příspěvku je totožný s Variantou č.I. Maximální počet překročení imisního limitu
může v letech 2023-2024 činit 22 a k překročení imisního limitu denních koncentrací PM10
nedojde.
Počet dní s pravděpodobně překročeným denním limitem PM10 bez realizace stavby v této lokalitě činí
13 dní.
Varianta III. (Uvažuje s uložením části objemu zeminy na trvalé deponii ve Starém Dole, /materiálu
k uložení bude 720tis.m3/) a odvozu části objemu do Kaznějova (480tis.m3).
Na deponii bude materiál dopravován nejprve po staveništní komunikaci a od Zbůchu po komunikaci
I/26 (720tis.m3).
Zbývající objem (480tis.m3) bude odvezen stejně jako u varianty I. pouze po staveništní komunikaci na
plochu ZS8, kde bude přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova)
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U této varianty je patrný srovnatelný imisní příspěvek od pozemních komunikací a stavebních
prací na železničním tělese jako u varianty č. II. Výrazný je pak vliv plochy trvalé deponie.
Imisní příspěvek PM10 související s uložením vytěžené zeminy do deponie může v obydlených částech
Starého Dolu dosahovat hodnot až 60μg.m-3, v případě Zbůchu a Chotěšova 15-25μg.m-3.
Protože průměrně dosahovaná nejvyšší 36. hodnota PM10 v lokalitě Chotěšov – Starý Důl činí
41,0μg.m3 může být v jihovýchodní části Starého Dolu během zemních prací dosaženo hodnot
imisního pozadí až 101,0μg.m-3, což odpovídá překročení imisního limitu až o 102%.
Při vypočtených hodnotách maximálních denních koncentracích 30-60μg.m-3 a 36.hodnotě 41,0μg.m-3
může být imisní limit za nejhorších rozptylových podmínek krátkodobě překročen. Z výpočtu u
nejblíže položených obytných budov ve Starém Dole však vyplývá, že počet překročení imisního
limitu může činit 26 případů v letech 2023-2024. Vzhledem k vypočteným hodnotám lze konstatovat,
že k překročení imisního limitu denních koncentrací PM10 nedojde, protože nebude splněna
podmínka koncentrace vyšší než 50μg.m-3 ve více než 35 případech za rok.
Počet dní s pravděpodobně překročeným denním limitem PM10 bez realizace stavby v této lokalitě činí
13 dní.
Varianta III. se z hlediska zatížení území denními imisemi PM10 jeví jako méně vhodná.
Proto využití této varianty je možné pouze za provedení vhodných opatření na snížení prašnosti.
Závěr
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv nevyjmenovaných zdrojů emisí:
•

plochy ZS8, trvalé deponie

•

plochy staveniště železničního tělesa

•

komunikací určených k navážení zeminy

na imisní situaci v zájmové oblasti.
•

Plocha ZS8 bude určena k přeložení max. 1,2mil m3 zeminy v období let 2023-2024.

•

Plocha deponie bude určena k trvalému uložení 720tis.m3 zeminy v období let 20232023.

•

Plocha staveniště drážního tělesa bude v období let 2023-2024 nezpevněnou plochou,
pojížděnou stavební mechanizací

•

Místní a staveništní komunikace budou v letech 2023-2024 zatíženy nákladní dopravou
obsluhující stavbu.

Nejbližší obytné domy se nalézají od stavby ve vzdálenosti: 270 m (Chotěšov) od plochy ZS8,
ve vzdálenosti 50 m (Starý Důl) od plochy deponie 80 m od nového tělesa železniční trati (Nová
Hospoda).
Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že:
Realizace ani jedné z Variant I., II., III. nebude pro své okolí příčinou překročení ročních
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající
situace v dané lokalitě.
Využití plochy zařízení staveniště ZS8 k překládce vytěžené zeminy (nebo využití plochy ve
Starém Dole k vytvoření trvalé deponie) zvýší po dobu realizace stavby hodnoty maximálních
koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nedojde 80m k překročení imisního
limitu.
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Z hlediska velikosti imisního příspěvku TZL se jako nejméně vhodná jeví Varianta III. Uložení
zeminy do trvalé deponie ve Starém Dole (čp. 522/1, 826 k. ú. Zbůch) lze realizovat pouze za
dodržení všech opatření snižujících prašnost.
Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze
konstatovat, že užití nevyjmenovaných stacionárních zdrojů – plochy ZS8 /(trvalé deponie),
plochy staveniště nového drážního tělesa a vyvolané nákladní dopravy po místních a
staveništních komunikací v rámci realizace navrhované liniové stavby
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice-st.hr.SNR, 1stavba“.
je z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší přijatelné a lze je v daném místě realizovat za
použití opatřeními pro snížení prašnosti v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
zóna jihozápad, který nabyl účinnosti dne 13.6.2016, 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 ZS8 nebo plochy trvalé deponie
•

Skrápění mezideponií materiálu určeného k naložení na ploše ZS8

•

Zpevnění staveništní komunikace (asfaltový povrch)

•

Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu

•

v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště

Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých
znečišťujících látek jako PM10 a PM2,5.
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

• Výstupní údaje z imisních příspěvků z použití recyklační linky
vyjmenovaného stacionárního zdroje podle §11 odst. 2 zák. 201/2012Sb

-

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 byla vytvořena pravidelná síť RB
o počtu 1323 RB s krokem 50 m a výpočtovou výškou 1,5 m. Počátek sítě (levý horní okraj) byl
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položen do bodu o souřadnicích S-JTSK – x-835672,1 a y -1077214,5. Při výpočtu nebyly použity
žádné další doplňující body.
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 PM 10. a PM2,5. Vznos
znečišťujících látek od pohybu nakladače je uvažován do 2 m, výfuk třídiče a emise TZL z přesypů
přepravníků 3m.
Jak již bylo uvedeno nová elektrifikovaná trať nebude při svém provozu zdrojem emisí znečišťujících
látek do ovzduší. Provoz na železniční trati Plzeň - Domažlice neovlivní kvalitu ovzduší v okolním
území.
Během vlastní výstavby byly uvažovány následující zdroje:
• Třídič jako zdroj TZL
• Výfuky pohonných jednotek
• Výfuk kolového nakladače
• Emise TZL z mechanických procesů z nakládání kameniva
• Emise z provozu na nezpevněné komunikaci
• Objem recyklovaného materiálu bude v letech 2024 celkem činit 10 800 t
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. 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, vlastním třídění 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 v obou etapách
výstavby během roku 2024. Z tohoto grafického znázornění pak vyplývá vliv stavební techniky a
manipulace se stavebními materiály na čistotu ovzduší v okolí recyklační plochy.
Na základě imisního pozadí této lokality lze konstatovat, že u všech sledovaných látek budou
dodrženy imisní limity na ochranu zdraví lidu.
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Vzhledem k tomu, že se u veškeré použité techniky jedná o zdroje s ročním využitím cca 112hod/rok,
tj. zdroje s velmi malým ročním využitím, jsou i 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.
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.67 Imisní příspěvek z realizace stavby k imisnímu pozadí v zájmové oblasti

Znečišťující

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

13,0

22,0

17,0,0

1,2

0,69

0,01-0,03

0,01-0,03

0,005-0,015

0,0003-0,001

1.10-4 - 4.10-4

látka
[μg/m3]

1[ng/m3]

Imisní pozadí
Odhad
2024

pro

rok

Maximální imisní
příspěvek v letech
2024

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 třídiče je
zanedbatelný. Rovněž podíl prašnosti z přepravy materiálů je výrazně nižší ve srovnání s provozem
třídiče.
Hlavní podíl emisí PM10 bude vznikat při třídění kameniva. Maximální denní koncentrace PM10
způsobené všemi plošnými zdroji za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek dosahují u obytných
budov hodnot v rozmezí 5-7μg.m-3 a v prostoru recyklační základny mohou dosahovat hodnot až
30μg.m-3
K překročení imisního limitu denních koncentrací PM10 dojde pokud je imisní koncentrace vyšší než
50μg.m-3 a současně počet překročení limitní hodnoty je větší než 35případů za rok.
Při vypočtených hodnotách maximálních denních koncentracích 7μg.m-3 a 36.hodnotě 41,0μg.m-3
v Chotěšově nemůže být imisní limit ani za nejhorších rozptylových podmínek překročen. Z výpočtu u
nejblíže položených obytných budov vyplývá, že počet překročení imisního limitu může činit 13
případů v letech 2023-2024, což je stejný počet jako bez provádění recyklace.
Ve výpočtu není dále uvažováno s žádným opatřením snižujícím prašnost, a u tříděného materiálu je
pouze uvažováno s 4% vlhkostí. To znamená, že výpočet je na straně bezpečnosti a vypočtené hodnoty
jsou maximální.
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Zcela zásadní vliv na skutečnou výši imisního příspěvku mají vhodná opatření na snížení prašnosti,
především skrápění recyklovaného materiálu. Tato opatření však nejsou vzhledem k umístění
recyklační základny mimo obydlené lokality nutná.
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2
Maximální krátkodobé (hodinové) hodnoty pro NO2 během třídění štěrků v r.2024 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 menší než
10μg.m-3.
Tyto hodnoty však neposkytují informace o četnosti jejich výskytu a jsou ve skutečnosti dosaženy jen
po krátkou dobu. Nejvyšších hodnot NO2 (až 100 μg.m-3 ) bude dosaženo na ploše staveniště –
(v těsné blízkosti recyklační linky), které je však chápáno jako pracovní prostor.
Závěr
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv vyjmenovaného zdroje emisí – třídiče na imisní situaci v zájmové
oblasti. Tato linka je určena ke zpracování štěrkového lože ze železničního svršku v souvislosti s
realizací stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice-st.hr.SNR, 1stavba“.
Zdrojem znečištění ovzduší bude plocha recyklační základny v km 129,8 (v k.ú. Chotěšov), která
bude využita k třídění štěrkového lože a související manipulací se štěrkovým ložem na této ploše.
Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 480 m od plochy recyklační základny.
Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že realizace stavby nebude pro své okolí
příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných znečišťujících látek a nepovede k
výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané lokalitě.
Využití plochy zařízení staveniště k třídění štěrkového lože krátkodobě zvýší hodnoty maximálních
koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nedojde k překročení imisního limitu.
Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze
konstatovat, že užití vyjmenovaného stacionárního zdroje – třídiče v rámci realizace navrhované
liniové stavby
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice-st.hr.SNR, 1stavba“.
je z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší přijatelné a lze je v daném místě realizovat.
Pro snížení emisí z provozu recyklační linka je vhodné použít opatření pro snížení prašnosti v souladu
s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna jihozápad, který nabyl účinnosti dne
13.6.2016, 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 recyklovaného materiálu
•

Zpevnění plochy rec. základny (asfaltový či betonový povrch)

•

Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu

•

v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit recyklaci
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Použitím těchto opatření dojde ke snížení hodnot maximálních denních koncentrací tuhých
znečišťujících látek jako PM10 a PM2,5.
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.
Tab.č. 68 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. 69 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

2

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými
nebo jinými srážkami
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Posuzovaný
záměr
–
hodnocení
pravděpodobnosti
nebezpečí

Popis

Povodně

1

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

Riziko

srážek

rychlost

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. 70 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
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Tab.č.71 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

1

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

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

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.72 Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika
hodnota

1
SUDOP Praha a.s.

pravděpodobnost výskytu rizika (P)
slovní popis

procentuální vyjádření

zřídkavé

0 - 5%
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pravděpodobnost výskytu rizika (P)

hodnota

slovní popis

procentuální vyjádření

2

nepravděpodobné

5 - 20%

3

možné

20 - 50%

4

pravděpodobné

50 - 80%

5

téměř jisté

80 - 100%

Tab.č.73 Stupnice závažnosti důsledků rizika
závažnost důsledků rizika (Z)

hodnota

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.74 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.

SUDOP Praha a.s.

213

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Tab.č.75 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

1

I.

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

4

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.
II.
I.
I.

Z provedené analýzy vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii II., mírné riziko a
kategorii I. přijatelné (nevýznamné) riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření.
Opatření snižující míru rizik
Pro území Plzeňského kraje je zpracován Krizový plán Plzeňského kraje, který řeší:
• problematiku povodní velkého rozsahu – přirozená povodeň
Povodeň: přechodné, výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém
voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy z
určitého území nemůže voda dočasně přirozeným způsobem odtékat.
• sněhové kalamity, vichřice a nárazový vítr
V krizovém plánu byly identifikovány možné dopady krizové situace:
➢ možnost nebezpečí zničení nebo poškození železničních tratí
Jako možné dopady vzniklé krizové situace byly identifikovány vynucené redukce dodávek energií a
omezení dopravní obslužnosti. Dále je zde uveden vznik sekundárních krizových situací – narušení
funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu.
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.
Krizový
plán
Plzeňského
kraje
byl
schválen
11.12.2012.
http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/krizovy-plan-plzenskeho-kraje.
Provoz trati je koordinován v souladu s krizovým plánem Plzeňského kraje.
SUDOP Praha a.s.

214

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Na trati probíhá pravidelná údržba, která řeší problémy týkající se např:
• vzniku závějí na trati – vzhledem k tomu, že modernizovaný úsek trati se nachází v nadmořské
výšce cca 350 m n.m. je každoročně sněhová pokrývka pouze nízká a po krátkou dobu.
V případě rizika vzniku závějí má SŽDC k dispozici kolejové prostředky k jejich odstranění.
V ŽST Klatovy je sněžný pluh tažený lokomotivou, v ŽST Stříbro a Klatovy jsou pak sněžné
frézy připevňované na motorový univerzální vozík.
• 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). Nejbližší je Plzni – Koterově, v případě jeho nasazení na jiném místě jej
zastoupí vozidla z OTV Nepomuk, Planá u Mariánských Lázní a Karlštejn. Dominantní
dopravce České dráhy a.s., má v lokomotivním depu Plzeň záložní motorové lokomotivy, které
je připraven nasadit v případě dlouhodobějších výpadků elektrického proudu.
Posuzovaný záměr je možné považovat za záměr adaptovaný na změnu klimatu.

D.I.3.

Vlivy na hlukovou situaci

Ochrana před vibracemi vyplývá ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů
Podrobně ochranu před hlukem a vibracemi 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.
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.
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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Tab.č. 76 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
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních 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 odst. 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 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.
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Tab.č. 77 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

Doba dne

LAeq,T [dB]

Denní

65

Noční

55

Denní

60

Noční

50

Denní

65

Noční

60

Denní

60

Noční

55

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

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

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy

Pro tuto novostavbu tedy platí hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb 60
dB pro den a 55 dB pro noc v ochranném pásmo dráhy a 55 dB pro den a 50 dB pro noc
mimo ochranné pásmo dráhy.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze
stavební činnosti
Tab.č. 78 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

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. 79 Tabulka – hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina L Aeq,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

Po dobu používání

-5

35

Lékařské vyšetřovny, ordinace
SUDOP Praha a.s.

Korekce
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hladina
hluku
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Druh chráněné místnosti

Doba působení

Obytné místnosti

6.00 až 22.00 h

Korekce

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

0+)
-10

+)

Limitní
hladina
hluku
[dB]
40/45*)
30/35*)

+5

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
a) hladinou zrychlení vibrací Law,T se rovná 75 dB, nebo
b) 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.
Tab.č. 80 Tabulka - korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním
povahu vibrací
Povaha vibrací
Přerušované a
nepřerušované
Druh
chráněného
vnitřního Denní doba
vibrace
prostoru
Korekce
[dB]
(-)
Operační sály
den
0
1
noc
0
1
Obytné místnosti
den
6
2
noc
3
1,41
Nemocniční pokoje
den
6
2
noc
3
1,41
Přednáškové síně, učebny a
den
6
2
pobytové místnosti jeslí a staveb pro
noc
3
1,41
předškolní a školní výchovu a
vzdělávání
Ostatní chráněné vnitřní prostory
nepřetrži
12
4
staveb
tě
SUDOP Praha a.s.

prostoru staveb, denní dobu a

Opakující se
Otřesy

[dB]
0
0
24
3
24
3
24
3

(-)
1
1
16
1,41
16
1,41
16
1,41

42

128
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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.
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 koleje, 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.
Výskyt vyšších hodnot vibrací, než jsou max. přípustné hodnoty nelze předem vyloučit, je však
předpoklad, že na základě geologického průzkumu bude navrženo takové řešení tělesa a konstrukce
dráhy, že budou minimalizovány, či podstatně eliminovány vibrace v okolí obytné zástavby, bude
využit nový železniční svršek a pružné upevnění kolejnic.
Tato studie na základě uvedených informací konstatuje, že ve výhledovém stavu lze předpokládat
dodržení hygienických limitů pro vibrace.
Metodika
Hluková studie byla zpracována v souladu s postupy uvedenými v platných "Metodických pokynech
pro výpočet hladin hluku z dopravy" (VÚVA Praha, RNDr. Miloš Liberko). Při zpracování byl použit
výpočetní program CadnaA® verze 4.6 firmy DataKustik GmbH. Pro výpočet hluku od železniční
dopravy byla použita norma Shall 03.
Výpočtové body jsou umístěny v různých výškách (podle počtu podlaží) a 2 metry před fasádou
budov, ve výpočtu není počítáno s odrazem akustické energie od fasády budov.
Podklad pro vytvoření 3D modelu tvořily rastrové digitální mapy v měřítku 1 : 10 000 Zabaged, 3D
model stávajícího zaměření a 3D model nově navrženého železničního tělesa v měřítku 1 : 1000.
Výpočetní síť referenčních bodů je počítána s krokem 10 m v ose x a y.
Výsledkem akustické studie jsou hlukové mapy řešeného území s průběhem izofon. Hodnoty hluku
v jednotlivých bodech výpočtu jsou uvedeny v tabulkách. Jejich poloha s identifikací je vyznačena
v hlukových mapách. Mapy jsou vyhotovené pro noční a denní dobu s protihlukovými opatřeními a
bez protihlukových opatření.
Souběh se silniční komunikací
Nově navrhovaná železniční trať je v některých místech v souběhu s nově navrhovanou silniční
komunikací I/26 D5 – Stod. Jedná se především o obce Zbůch, Starý Důl, Týnec, Chotěšov a Stod.
Vzhledem k neexistenci hygienických limitů pro synergické vlivy hluku a rozdílnost hygienických
limitů pro železnici i pro silnici je nutné posuzovat každý zdroj hluku samostatně.

SUDOP Praha a.s.

219

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Jedná se o trasu zvýrazněné červenou barvou, modře je znázorněná nově navrhovaná silniční
komunikace I/26 D5 – Stod.
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Nejistota výpočtu
Nejistota výpočtu je závislá na přesnosti vstupních údajů – intenzita dopravy, přesnost mapových
podkladů.
Autor programu neudává chybu v jednotlivých algoritmech. Pro výpočet byla použita norma Shall 03.
Na základě provedeného ověřování výsledků výpočtů programu CadnaA v jiných programech (např.
SOUNDPLAN) lze konstatovat, že celková nejistota výpočtu se bude pohybovat s tolerancí ± 2dB.
Železniční svršek
V rámci novostavby železniční trati bude v celém úseku již použito pružné bezpodkladnicové
upevnění kolejí.
Vliv nového železničního svršku je ve výpočtech hlukového zatížení zohledněn.
Porovnání hlukové zátěže
V současné době je železniční doprava z Plzně do Stodu vedena pouze jednokolejnou stávající tratí
přes Vejprnice, Tlučnou a Nýřany.
Výstavbou nové trati Plzeň (mimo) – Stod (včetně) dojde ke zkrácení jízdních dob a zajištění
dostatečné kapacity infrastruktury na řešeném úseku trati.
Porovnání stávající a výhledové dopravy
Pro porovnání stávající a výhledové dopravy jsou v následující tabulce uvedeny celkové počty vlaků.
Tab.č. 81 Porovnání počtu vlaků
Úsek

Doprava v roce 2000

Doprava v roce 2016

Doprava v roce 2026

Den/noc

Den/noc

Den/noc

Nová Hospoda - Nýřany

26/11

45/13

28/7

Nýřany - Stod

33/9

43/12

-

Nýřany - Zbůch

-

-

14/3

Nová Hospoda – Zbůch

-

-

40/10

Zbůch - Stod

-

-

53/13

Společný úsek: Nová
Hospoda – Nýřany a Nová
Hospoda – Zbůch (začátek
stavby až do km 107,700)

-

-

68/17

Tab.č. 82 Porovnání ekvivalentních hodnot akustického tlaku ve 25 m od osy kolejí
Stav hlukové zátěže
Stávající stav v roce
v roce 2000
2016
den/noc
den/noc
[dB]
[dB]

Výhledový stav
V roce 2026
den/noc
[dB]

Nová Hospoda - Nýřany

62,3/64,7

62,2/63,1

61,3/60,6

Nýřany - Stod

64,9/63,9

62,0/62,3

-

Nýřany - Zbůch

-

-

54,5/44,7

Nová Hospoda - Zbůch

-

-

65,5/64,3

Zbůch - Stod

-

-

65,1/64,1
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Stav hlukové zátěže
v roce 2000
den/noc
[dB]

Stávající stav v roce
2016
den/noc
[dB]

Výhledový stav
V roce 2026
den/noc
[dB]

-

-

66,9/65,8

Společný úsek: Nová Hospoda –
Nýřany a Nová Hospoda – Zbůch
(začátek stavby až do km 108,300)

Ve výpočtech není zohledněn vliv starého železničního svršku, proto mohou být vypočtené hodnoty
pro rok 2000 a 2016 ve skutečnosti vyšší.
Navýšení počtu vlaků ve stávajících úsecích je ve výhledovém stavu kompenzováno využitím nových
železničních vozů s parametry, které jsou z hlediska hluku příznivější – snižují emise hluku, například
se jedná o kotoučové brzdy.
Obecně k protihlukovým opatřením
Technické možnosti při snižování nepříznivých hladin akustického tlaku jsou velmi omezené. V
zásadě máme 3 reálné možnosti:
Snížení hlučnosti u zdroje
Předpokládá se, že k tomuto snížení dojde vlivem navrženého kolejového svršku a spodku (uvažováno
ve výpočtu) a vlivem obnovy vozového parku ČD. Další výraznější snížení hlučnosti při provozu
kolejových vozidel už pravděpodobně očekávat nelze. Toto snížení však není možné v současné době
kvantitativně posoudit. Dnes je známé, že nový železniční svršek, bezstyková kolej, její pružné
upevnění a další technická opatření zlepší stávající stav cca o 4 - 5 dB. Výpočtový systém však již
počítá s novým a kvalitním kolejovým ložem.
Další možností snížení hluku u zdroje je snížení rychlosti vlakových souprav, toto opatření je však –
vzhledem k charakteru stavby kontraproduktivní.
Opatření u exponovaných objektů
a) Zvýšení neprůzvučnosti obvodového pláště objektu (výměna oken, těsnění, přizdívky).
b) Vyjmutí objektu z bytového fondu (doporučeno např. pro drážní domky)
Výstavba umělých překážek na cestě mezi zdrojem a příjemcem
Jedná se o protihlukové bariéry. Protihlukové bariéry umisťujeme co nejblíže ke zdroji. Jejich výška se
běžně u železničních tratí pohybuje od 2 do 4 m. Vyšší clony jsou z důvodů bezpečnosti provozu na
trati nežádoucí. Je však nutno posuzovat každou konkrétní situaci zvlášť. Výstavbu protihlukových
stěn je nutné pečlivě zvážit, aby náklady na jejich výstavbu nebyly vzhledem k jejich účinnosti zcela
neadekvátní. Požadavky na konstrukci protihlukových stěn se řídí dokumentací „Metodický pokyn –
protihlukové stěny a valy“ vydaný ČD, s.o. 1.9.2000.
Akustické požadavky na konstrukci protihlukových stěn
Vzduchová neprůzvučnost R
Pro všechny vybrané frekvence musí být vzduchová neprůzvučnost R PHS minimálně rovna
uvedeným hodnotám:
Tab.č. 83 Tabulka – hodnoty neprůzvučnosti pro různé frekvence akustického tlaku
frekvence f (Hz)

100

125

250

500

1000

2000

4000

vzduchová

10

12

18

24

30

35

35

neprůzvučnost R (dB)

SUDOP Praha a.s.

222

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

V případech, kdy není známa frekvenční závislost vzduchové neprůzvučnosti R v jednotlivých
pásmech, je možné použít hodnotu požadovaného celkového minimálního útlumu hluku DR = Rw =
25 dB
Od posuzování požadované vzduchové neprůzvučnosti lze upustit v tom případě, kdy je plošná
hmotnost stěny v nejslabším místě rovna alespoň 40 kgm-2.
Činitel pohltivosti a
Je-li požadována absorpce zvuku, musí být protihluková stěna na straně přilehlé k trati zvukově
pohltivá. Pro všechny vybrané frekvence má být činitel pohltivosti a PS minimálně roven uvedeným
hodnotám:
Tab.č. 84 Tabulka – činitel pohltivosti pro různé frekvence akustického tlaku.
frekvence f (Hz)

100

125

250

500

1000

2000

4000

činitel pohltivosti  0,2
[-]

0,3

0,5

0,8

0,9

0,9

0,8

Činitel pohltivosti  musí být stanoven pro stěnu - konstrukci jako celek (tj. pole nebo prvek stěny,
nikoliv jen pro vlastní pohltivou vrstvu v konstrukci stěny).
Výrobce protihlukových stěn musí předložit hodnoty akustických vlastností změřených akreditovanou
zkušebnou.
Pro navrhovanou železniční trať doporučujeme stěny se zvukovou pohltivostí v kategorii A3 (cca – 8
dB). V oblastech, kde je v blízkosti tratě i silniční komunikace, doporučujeme protihlukovou stěnu
opatřit pohltivou úpravou i ze strany obrácené k silniční komunikaci.
Speciální požadavky
Kromě akustických požadavků je třeba splnit i další – technické požadavky na protihlukové stěny.
Jedná se např. o odolnost proti stárnutí a korozi, odolnost proti vržení kamene, barevná stálost,
nehořlavost, trvanlivost a další. Kromě těchto požadavků jsou ve výše uvedené dokumentaci i
požadavky na jednotlivé konstrukční materiály protihlukových stěn a jejich parametry.
Vyhodnocení hlukového zatížení
Ve Stodu je součástí stavby i úprava stávajícího soukromého parkoviště s kapacitou cca 170 míst, které
slouží zejména pro zaměstnance nedaleké firmy. Jedná se tedy o parkoviště s nízkou obrátkovostí,
které nepředstavuje z hlediska hluku nebezpečí pro nejbližší obytnou zástavbu - nejbližší obytná
zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 160 m.
Pro vyhodnocení hlukového zatížení byly vybrány výpočtové body umístěny u nejbližších a nejvíce
zatížených obytných objektů od navrhované železniční tratě, které nejlépe charakterizují hlukové
zatížení dotčených lokalit.
Výpočtové body
Tab.č. 85 Identifikační údaje výpočtových bodů
V. b.

Způsob využití

č. popisné

Ulice

Obec

Katastr. území

VB1

bytový dům

1017

Kreuzmannova

Plzeň

Skvrňany

VB2

objekt k bydlení

656

Kreuzmannova

Plzeň

Skvrňany

VB3

objekt k bydlení

889

Slovanské údolí

Plzeň

Skvrňany
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V. b.

Způsob využití

č. popisné

Ulice

Obec

Katastr. území

VB4

objekt k bydlení

641

Kreuzmannova

Plzeň

Skvrňany

VB5

bytový dům

1214,1215,1216,
1217

Vejprnická

Plzeň

Skvrňany

VB6

rodinný dům

102

K Merfánům

Plzeň

Skvrňany

VB7

rodinný dům

204

U Svahu

Plzeň

Skvrňany

VB8

rodinný dům

188

Prostřední

Plzeň

Skvrňany

VB9

bytový dům

132

Prostřední

Plzeň

Skvrňany

VB10

Rodinný dům

190

U Svahu

Plzeň

Skvrňany

VB11

rodinný dům

573

Lesní zátiší

Vejprnice

Vejprnice

VB12

rodinný dům

489

P. Bezruče

Zbůch

Zbůch

VB13

rodinný dům

406

Starý Důl

Zbůch

Zbůch

VB14

rodinný dům

361

VB15

rodinný dům

451

VB16

objekt k bydlení

p. č. 944/6

VB17

rodinný dům

VB18

Líně

Líně

Na Vypichu

Líně

Líně

401

Starý Důl

Zbůch

Zbůch

rodinný dům

402

Starý Důl

Zbůch

Zbůch

VB19

rodinný dům

405

Starý Důl

Zbůch

Zbůch

VB20

objekt k bydlení

254

Týnecká

Chotěšov

Chotěšov

VB21

objekt k bydlení

209

U Dráhy

Chotěšov

Chotěšov

VB22

objekt k bydlení

202

Nerudova

Chotěšov

Chotěšov

VB23

rodinný dům

172

Nerudova

Chotěšov

Chotěšov

VB24

rodinný dům

647

Plzeňská

Chotěšov

Chotěšov

VB25

objekt k bydlení

577

Ořechová

Chotěšov

Chotěšov

VB26

objekt k bydlení

223

Plzeňská

Stod

Stod

VB27

objekt k bydlení

561

Plzeňská

Stod

Stod

VB28

rodinný dům

367

Stříbrská

Stod

Stod

VB29

rodinný dům

400

Strojnická

Stod

Stod

VB30

objekt k bydlení

252

Stříbrská

Stod

Stod

VB31

objekt k bydlení

282

Nádražní

Stod

Stod

VB32

objekt k bydlení

497

Kotovická

Stod

Stod

VB33

rodinný dům

367

Stříbrská

Stod

Stod

VB34

objekt k bydlení

270

Nádražní

Stod

Stod

VB35

objekt k bydlení

394

Stříbrská

Stod

Stod

VB36

rodinný dům

856

-

Stod

Stod

VB37

bytový dům

594, 595

Sokolská

Stod

Stod

VB38

bytový dům

787

Rolnická

Stod

Stod

VB39

bytový dům

789

Rolnická

Stod

Stod

SUDOP Praha a.s.
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V. b.

Způsob využití

č. popisné

Ulice

Obec

Katastr. území

VB40

objekt k bydlení

225

Hradecká

Stod

Stod

VB41

rodinný dům

876

Hradecká

Stod

Stod

VB42

objekt k bydlení

686

Hradecká

Stod

Stod

V následujících tabulkách jsou provedeny výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve
výpočtových bodech pro výhledový stav v denní a noční době.
Ověření staré hlukové zátěže
,,Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod
(včetně)“ je novostavbou, kde se uvažuje se základními hygienickými limity pro hluk z dopravy na
drahách s hodnotou 60/55 dB pro den/noc v ochranném pásmu dráhy a 55/50 dB pro den/noc za
ochranným pásmem dráhy.
Možnost uplatnění korekcí staré hlukové zátěže byly projednány na KHS Plzeň.
Hlukové posouzení výhledového stavu dotčených lokalit bez protihlukových opatření
NOVÁ HOSPODA – ZBŮCH
Tab.č.86 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v úseku Nová Hospoda – Zbůch

Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina
akustického tlaku [dB]
Podlaží

VB1*

VB1

SUDOP Praha a.s.

Limit den/noc
[dB]

Vztah k limitu

den

noc

1

50,9

50,0

60/55

vyhovuje

2

52,4

51,5

60/55

vyhovuje

3

53,8

52,8

60/55

vyhovuje

4

55,2

54,3

60/55

vyhovuje

5

56,8

55,9

60/55

nevyhovuje

6

58,0

57,1

60/55

nevyhovuje

7

58,7

57,8

60/55

nevyhovuje

8

59,9

59,0

60/55

nevyhovuje

9

60,4

59,5

60/55

nevyhovuje

1

42,5

41,6

55/50

vyhovuje

2

44,8

43,9

55/50

vyhovuje

3

47,5

46,6

55/50

vyhovuje

4

48,4

47,4

55/50

vyhovuje

5

49,7

48,8

55/50

vyhovuje

6

50,5

49,6

55/50

vyhovuje

7

51,4

50,5

55/50

nevyhovuje

8

52,0

51,0

55/50

nevyhovuje
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Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina
akustického tlaku [dB]
Podlaží

VB3
VB4

VB5

VB6
VB7*

VB9

VB8
VB10*

SUDOP Praha a.s.

Vztah k limitu

den

noc

1

52,8
51,9

51,9
51,0

55/50
60/55

nevyhovuje
vyhovuje

2

53,7

52,8

60/55

vyhovuje

1

53,1

52,2

55/50

nevyhovuje

2

53,2

52,3

55/50

nevyhovuje

1

47,3

46,3

55/50

vyhovuje

2

48,7

47,8

55/50

vyhovuje

1

52,8

51,7

55/50

nevyhovuje

2

53,0

51,9

55/50

nevyhovuje

3

53,1

52,0

55/50

nevyhovuje

4

53,2

52,1

55/50

nevyhovuje

5

53,3

52,2

55/50

nevyhovuje

6

53,5

52,3

55/50

nevyhovuje

7

53,6

52,5

55/50

nevyhovuje

1

41,6

40,3

55/50

vyhovuje

2

42,4

41,1

55/50

vyhovuje

1

61,0

59,8

60/55

nevyhovuje

2

61,8

60,7

60/55

nevyhovuje

1

46,8

45,7

55/50

vyhovuje

2

48,0

46,9

55/50

vyhovuje

3

49,1

47,9

55/50

vyhovuje

4

50,0

48,8

55/50

vyhovuje

5

50,6

49,4

55/50

vyhovuje

6

50,9

49,7

55/50

vyhovuje

7

51,3

50,1

55/50

vyhovuje

8

51,7

50,5

55/50

vyhovuje

9

51,9

50,7

55/50

nevyhovuje

10

52,1

50,9

55/50

nevyhovuje

11

52,5

51,3

55/50

nevyhovuje

12

52,7

51,5

55/50

nevyhovuje

13

53,0

51,8

55/50

nevyhovuje

1

54,5

53,3

55/50

nevyhovuje

2

55,1

53,9

55/50

nevyhovuje

1

57,4

56,2

60/55

nevyhovuje

2

57,8

56,7

60/55

nevyhovuje

9
VB2*

Limit den/noc
[dB]
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Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina
akustického tlaku [dB]
Podlaží

VB11
VB12
VB13
VB14
VB15*

Limit den/noc
[dB]

Vztah k limitu

den

noc

1

44,9

43,6

55/50

vyhovuje

2

45,5

44,2

55/50

vyhovuje

1

54,4

53,3

55/50

nevyhovuje

2

54,8

53,6

55/50

nevyhovuje

1

45,3

44,0

55/50

vyhovuje

2

45,9

44,6

55/50

vyhovuje

1

54,6

53,3

55/50

nevyhovuje

2

55,0

53,8

55/50

nevyhovuje

1

55,9

54,7

60/55

vyhovuje

Poznámka: Body označení hvězdičkou jsou v ochranném pásmu dráhy. Hodnoty vyznačené tučně překračují hygienický
limit hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.

ZBŮCH – STOD
Tab.č.87 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v úseku Zbůch – Stod

Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina
akustického tlaku [dB]
Podlaží

den

noc

Limit den/noc
[dB]

Vztah k limitu

VB16*

1

56,9

55,9

60/55

nevyhovuje

VB17

1

45,1

44,1

55/50

vyhovuje

1

51,6

50,5

55/50

nevyhovuje

2

51,7

50,7

55/50

nevyhovuje

1

58,4

57,4

60/55

nevyhovuje

2

58,7

57,6

60/55

nevyhovuje

VB20

1

51,9

50,8

55/50

nevyhovuje

VB21

1

48,9

47,9

55/50

vyhovuje

1

48,2

47,1

55/50

vyhovuje

2

48,3

47,3

55/50

vyhovuje

VB23

3

47,5

46,4

55/50

vyhovuje

VB24

1

40,9

39,9

55/50

vyhovuje

VB25

1

50,3

49,3

55/50

vyhovuje

VB26

1

46,2

45,2

55/50

vyhovuje

VB18
VB19*

VB22

SUDOP Praha a.s.
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Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina
akustického tlaku [dB]
Podlaží

Limit den/noc
[dB]

Vztah k limitu

den

noc

1

49,9

48,9

55/50

vyhovuje

2

50,4

49,3

55/50

vyhovuje

1

50,4

49,3

55/50

vyhovuje

2

51,9

50,9

55/50

nevyhovuje

VB29*

1

58,3

57,4

60/55

nevyhovuje

VB30

1

47,9

46,9

55/50

vyhovuje

1

47,5

46,5

60/55

vyhovuje

2

48,8

47,8

60/55

vyhovuje

1

47,4

46,2

55/50

vyhovuje

2

49,0

47,8

55/50

vyhovuje

1

57,3

56,1

60/55

nevyhovuje

1

52,0

51,0

60/55

vyhovuje

2

53,0

51,9

60/55

vyhovuje

1

60,5

59,4

60/55

nevyhovuje

1

58,5

57,5

60/55

nevyhovuje

2

59,3

58,4

60/55

nevyhovuje

1

50,1

49,1

55/50

vyhovuje

2

51,4

50,4

55/50

nevyhovuje

3

52,4

51,3

55/50

nevyhovuje

4

53,0

51,9

55/50

nevyhovuje

1

53,5

52,4

60/55

vyhovuje

2

54,3

53,2

60/55

vyhovuje

3

54,8

53,8

60/55

nevyhovuje

1

53,9

52,8

60/55

vyhovuje

2

54,6

53,6

60/55

vyhovuje

3

55,3

54,2

60/55

nevyhovuje

VB40*

1

58,3

57,3

60/55

nevyhovuje

VB41

2

53,2

52,2

55/50

nevyhovuje

VB42*

2

58,1

57,1

60/55

nevyhovuje

VB27
VB28

VB31*
VB32
VB33*
VB34*
VB35*
VB36*

VB37

VB38*

VB39*

Poznámka: Body označení hvězdičkou jsou v ochranném pásmu dráhy. Hodnoty vyznačené tučně překračují hygienický
limit hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.

Komentář k některým výpočtovým bodům
Výpočtový bod VB36 ve Stodě je přiřazen k objektu ve vlastnictví ZNZ Přeštice, a. s., u kterého byl
v katastru nemovitostí v průběhu zpracování hlukové studie změněn způsob využití z rodinného domu
na stavbu pro administrativu a tudíž není nutné tento objekt před nadlimitním hlukem chránit.
SUDOP Praha a.s.
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zdroj: www.mapy.cz
Návrh protihlukových opatření
Jelikož ve výpočtových bodech dochází k překročení hygienických limitů hluku, jsou navržena
protihluková opatření.
Tab.č.88 Návrh protihlukových stěn
PHS

1
2
3
4
5
6
7

Staničení [km]

Délka [m]

Výška [m]

Strana ve
směru
staničení

Lokalita

107,600-108,300

700

2

P

Nová Hospoda

Vedena podél trati, cca v km 108,200 je PHS odskočena za kusou kolej
107,830-108,156

L

Nová Hospoda

300

3

L

Nová Hospoda

230

3

L

Sulkov

L

Zbůch

L

Starý Důl

PHS je vedena nahoře po hraně zářezu
0,982-1,282
PHS je vedena podél trati
5,151-5,381

Začíná podél trati a cca v km 5,275 přechází na hranu zářezu
10,651-10,846

195

3

Začíná podél trati a cca v km 10,808 přechází na hranu zářezu
122,586-122,766

180

3,5

PHS je vedena podél trati. Alternativou je zemní val s výškou 4 m od temene kolejnice.
123,890-124,190

300

1,5

L

Chotěšov

120

3

P

Stod

PHS je vedena podél trati
127,505-127,621

8

3,5

326

Začíná na hraně zářezu vedle silničního mostu (ul. Stříbrská), následně přechází k trati,
kde končí před stávajícím žel. přejezdem.
127,545-127,716

150

3

L

Stod

9
Začíná na hraně zářezu a je svedena k trati, kde končí před stávajícím žel. přejezdem.
127,858-127,938
10
11

80

3

L

Stod

K realizaci této PHS se navrhuje přistoupit až v případě nevyhovujícího měření hluku v
rámci zkušebního provozu.
127,965-128,121

SUDOP Praha a.s.
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3

L

Stod
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PHS

Staničení [km]

Délka [m]

Výška [m]

Strana ve
směru
staničení

Lokalita

PHS je po 40 metrech ve směru staničení přerušena budovou železničního depa v délce 40
metrů, poté pokračuje dále do konce staničení. Z důvodu nízkého překročení
hygienického limitu u dotčených objektů, doporučuji realizaci PHS, až v případě
nesplnění limitů hluku po realizaci stavby v rámci kontrolního měření hluku.

Poznámka: Uvedené staničení navazuje na staničení uzlu Plzeň 3 a je dále vedeno po staré trase přes Nýřany,
nový úsek Nová Hospoda – Zbůch má staničení od 0,000 km a v zastávce Zbůch se napojuje na průběžné
staničení po staré trati, které pokračuje do Stoda.

Protihlukové stěny jsou navrženy jako jednostranně pohltivé v kategorii A3, pokud se bude na opačné
straně PHS nacházet v její blízkosti silniční komunikace, bude PHS realizována jako oboustranně
pohltivá. V případě, že bude PHS vedena na mostě, bude realizována jako reflexní neboli odrazivá.
Délky protihlukových stěn budou upřesněny na základě podrobného technického řešení.
Návrh protihlukového zemního valu
Protihlukový zemní val je navrhován v lokalitě Stod ve staničení 128,180-128,480 s výškou 3 m. Před
nadlimitním hlukem chrání obytné objekty v oblasti s výpočtovými body VB40, VB41 a VB42.
Zemní val je v tomto místě navržen z důvodu jeho snadnějšího přizpůsobení (oproti PHS) v případě
realizace stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo)
– Domažlice“.
Další zemní val je navržen v lokalitě Starý Důl, který nahrazuje protihlukovou stěnu číslo 6 s výškou 4
m od temene kolejnice. Délka zůstává stejná jako pro PHS, tedy v km 122,586 - 122,766.
Návrh individuálních protihlukových opatření
Individuálním protihlukovým opatřením (IPO) se rozumí výměna oken za okna s vyšší zvukovou
izolací a instalace systému nuceného větrání.
Nejprve je třeba u objektů, které jsou podle závazného kolaudačního rozhodnutí určené k bydlení a je
u nich navrženo IPO, zjistit orientaci obytných místností a určit fasádu významnou z hlediska
pronikání hluku zvenčí.
Individuální protihlukové opatření je navrženo pro objekty s výpočtovými body VB28 a VB29.
U objektu s výpočtovým bodem VB28 (Šafaříkova č. p. 746, Stod – objekt k bydlení) dochází
k překročení hygienického limitu hluku pro noční dobu pouze o 0,9 dB a navíc je objekt odstíněn
vzrostlou zelení, proto navrhuji IPO až po měření hluku ve zkušebním provozu po realizaci stavby.

SUDOP Praha a.s.
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Šafaříkova č. p. 746

trať

zdroj: www.mapy.cz

Ve výpočtovém bodě VB29 (Strojnická č. p. 400, Stod – rodinný dům) dochází dle výpočtového
modelu k překročení hygienického limitu hluku, avšak ve skutečnosti je tento obytný objekt situován
částečně pod úrovní terénu mezi ním a tratí a tvoří tak přirozenou bariéru. Toto přesně nelze ve
výpočtovém modelu zohlednit. Proto taktéž navrhuji přistoupit k IPO, až v případě nevyhovujícího
měření hluku ve zkušebním provozu po realizaci stavby.
Strojnická č. p. 400

trať

zdroj: www.mapy.cz

SUDOP Praha a.s.
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Letecký pohled na objekty č. p. 400 a č. p. 746

č. p. 746

100 m

trať

č. p. 400

30 m

zdroj: www.mapy.cz
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku s protihlukovými stěnami
Tab.č.89 Výpočet hluku s PHS na úseku Nová Hospoda – Zbůch
Výpočtový
bod

Podlaží

VB1*

VB1

SUDOP Praha a.s.

Bez PHS

S PHS

Útlum
PHS
den/noc
[dB]

Limit
den/noc
[dB]

Vztah k limitu

den

noc

den

noc

1

50,9

50,0

46,7

45,8

4,2

60/55

vyhovuje

2

52,4

51,5

47,7

46,8

4,7

60/55

vyhovuje

3

53,8

52,8

48,8

47,9

5/4,9

60/55

vyhovuje

4

55,2

54,3

50,0

49,0

5,2/5,3

60/55

vyhovuje

5

56,8

55,9

51,4

50,4

5,4/5,5

60/55

vyhovuje

6

58,0

57,1

52,6

51,6

5,4/5,5

60/55

vyhovuje

7

58,7

57,8

53,8

52,8

4,9/5

60/55

vyhovuje

8

59,9

59,0

54,9

53,9

5/5,1

60/55

vyhovuje

9

60,4

59,5

55,7

54,9

4,7/4,6

60/55

vyhovuje

39,7

1,9

55/50

vyhovuje

1

42,5

41,6

40,6

2

44,8

43,9

43,0

42,0

1,8/1,9

55/50

vyhovuje

3

47,5

46,6

45,2

44,3

2,3

55/50

vyhovuje

4

48,4

47,4

46,0

45,1

2,4/2,3

55/50

vyhovuje

5

49,7

48,8

46,6

45,7

3,1

55/50

vyhovuje

6

50,5

49,6

47,1

46,1

3,4/3,5

55/50

vyhovuje

7

51,4

50,5

47,8

46,8

3,6/3,7

55/50

vyhovuje

8

52,0

51,0

48,6

47,7

3,4/3,3

55/50

vyhovuje

51,9
51,0

49,4

2,4/2,5

55/50

vyhovuje

1

52,8
51,9

50,4
48,2

47,3

3,7

60/55

vyhovuje

2

53,7

52,8

49,6

48,6

4,1/4,2

60/55

vyhovuje

9
VB2*

Výhledová ekvivalentní hladina akustické
tlaku [dB]
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Výpočtový
bod

Podlaží

VB3
VB4

VB5

VB6
VB7*

VB9

VB8
VB10*
VB11
VB12
VB13
VB14
VB15*
SUDOP Praha a.s.

Výhledová ekvivalentní hladina akustické
tlaku [dB]
Bez PHS

S PHS

Útlum
PHS
den/noc
[dB]

Limit
den/noc
[dB]

Vztah k limitu

den

noc

den

noc

1

53,1

52,2

47,2

46,4

5,9/5,8

55/50

vyhovuje

2

53,2

52,3

47,4

46,6

5,8/5,7

55/50

vyhovuje

1

47,3

46,3

47,3

46,3

0

55/50

vyhovuje

2

48,7

47,8

48,7

47,8

0

55/50

vyhovuje

1

52,8

51,7

48,6

47,6

4,2/4,1

55/50

vyhovuje

2

53,0

51,9

48,8

47,8

4,2/4,1

55/50

vyhovuje

3

53,1

52,0

49,0

48,0

4,1/4

55/50

vyhovuje

4

53,2

52,1

49,2

48,3

4/3,8

55/50

vyhovuje

5

53,3

52,2

49,4

48,5

3,9/3,7

55/50

vyhovuje

6

53,5

52,3

49,6

48,7

3,9/3,6

55/50

vyhovuje

7

53,6

52,5

49,8

48,9

3,8/3,6

55/50

vyhovuje

1

41,6

40,3

41,6

40,3

0

55/50

vyhovuje

2

42,4

41,1

42,4

41,1

0

55/50

vyhovuje

1

61,0

59,8

53,5

51,9

7,5/7,9

60/55

vyhovuje

2

61,8

60,7

54,5

52,9

7,3/7,8

60/55

vyhovuje

1

46,8

45,7

44

42,7

2,8/3

55/50

vyhovuje

2

48,0

46,9

45,5

44,2

2,5/2,7

55/50

vyhovuje

3

49,1

47,9

46,5

45,3

2,6

55/50

vyhovuje

4

50,0

48,8

47,4

46,0

2,6/2,8

55/50

vyhovuje

5

50,6

49,4

48,0

46,6

2,6/2,8

55/50

vyhovuje

6

50,9

49,7

48,4

46,9

2,5/2,8

55/50

vyhovuje

7

51,3

50,1

48,8

47,3

2,5/2,8

55/50

vyhovuje

8

51,7

50,5

49,1

47,7

2,6/2,8

55/50

vyhovuje

9

51,9

50,7

49,5

48,0

2,4/2,7

55/50

vyhovuje

10

52,1

50,9

49,8

48,4

2,3/2,5

55/50

vyhovuje

11

52,5

51,3

50,1

48,6

2,4/2,7

55/50

vyhovuje

12

52,7

51,5

50,4

48,9

2,3/2,6

55/50

vyhovuje

13

53,0

51,8

50,6

49,1

2,4/2,7

55/50

vyhovuje

1

54,5

53,3

49,4

47,9

5,1/5,4

55/50

vyhovuje

2

55,1

53,9

50,4

48,9

4,7/5

55/50

vyhovuje

1

57,4

56,2

53,6

52,4

3,8

60/55

vyhovuje

2

57,8

56,7

54,1

52,8

3,7/3,9

60/55

vyhovuje

1

44,9

43,6

44,9

43,6

0

55/50

vyhovuje

2

45,5

44,2

45,5

44,2

0

55/50

vyhovuje

1

54,4

53,3

49,1

47,7

5,3/5,6

55/50

vyhovuje

2

54,8

53,6

49,5

48,1

5,3/5,5

55/50

vyhovuje

1

45,3

44,0

45,3

44,0

0

55/50

vyhovuje

2

45,9

44,6

45,9

44,6

0

55/50

vyhovuje

1

54,6

53,3

48,2

46,7

6,4/6,6

55/50

vyhovuje

2

55,0

53,8

48,7

47,2

6,3/6,6

55/50

vyhovuje

1

55,9

54,7

51,5

50,0

4,4/4,7

60/55

vyhovuje
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Poznámka: Body označení hvězdičkou jsou v ochranném pásmu dráhy. Hodnoty vyznačené tučně překračují hygienický
limit hluku.

Z tabulky je patrné, že pomocí navrhovaných PHS budou v chráněných venkovních prostorech staveb
dodrženy hygienické limity hluku.
Tab.č.90 Výpočet hluku s PHS na úseku Zbůch - Stod

Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina akustické
tlaku [dB]
Podlaží

Bez PHS

S PHS

den

noc

den

noc

Útlum
PHS
den/noc
[dB]

Limit
den/noc
[dB]

Vztah k limitu

VB16*

1

56,9

55,9

50,6

49,7

6,3/6,2

60/55

vyhovuje

VB17

1

45,1

44,1

43,8

42,8

1,3

55/50

vyhovuje

1

51,6

50,5

48,3

47,3

3,3/3,2

55/50

vyhovuje

2

51,7

50,7

48,7

47,7

3

55/50

vyhovuje

1

58,4

57,4

51,8

50,9

6,6/6,5

60/55

vyhovuje

2

58,7

57,6

53,7

52,9

5/4,7

60/55

vyhovuje

VB20

1

51,9

50,8

47,7

46,8

4,2/4

55/50

vyhovuje

VB21

1

48,9

47,9

48,7

47,7

0,2

55/50

vyhovuje

1

48,2

47,1

47,8

46,8

0,4/0,3

55/50

vyhovuje

2

48,3

47,3

48,0

47,0

0,3

55/50

vyhovuje

VB23

3

47,5

46,4

47,1

46,1

0,4/0,3

55/50

vyhovuje

VB24

1

40,9

39,9

40,9

39,9

0

55/50

vyhovuje

VB25

1

50,3

49,3

50,3

49,3

0

55/50

vyhovuje

VB26

1

46,2

45,2

46,2

45,2

0

55/50

vyhovuje

1

49,9

48,9

49,9

48,9

0

55/50

vyhovuje

2

50,4

49,3

50,3

49,3

0

55/50

vyhovuje

1

47,9

46,9

47,3

46,4

0,6/0,5

60/55

vyhovuje

1

47,5

46,5

46,3

45,4

1,2/1,1

60/55

vyhovuje

2

48,8

47,8

47,9

47,0

0,9/0,8

60/55

vyhovuje

1

47,4

46,2

47,0

45,9

0,4/0,3

55/50

vyhovuje

2

49,0

47,8

48,7

47,6

0,3/0,2

55/50

vyhovuje

1

57,3

56,1

52,3

51,3

5/4,8

60/55

vyhovuje

1

52,0

51,0

47,4

46,4

4,6

60/55

vyhovuje

2

53,0

51,9

48,5

47,6

4,5/4,3

60/55

vyhovuje

1

60,5

59,4

54,6

53,5

5,9

60/55

vyhovuje

1

50,1

49,1

46,5

45,6

3,6/3,5

55/50

vyhovuje

2

51,4

50,4

47,7

46,7

3,7/3,7

55/50

vyhovuje

3

52,4

51,3

48,8

47,8

3,6/3,5

55/50

vyhovuje

4

53,0

51,9

49,9

48,9

3,1/3

55/50

vyhovuje

1

53,5

52,4

50,4

49,4

3,1/3

60/55

vyhovuje

2

54,3

53,2

51,6

50,6

2,7/2,6

60/55

vyhovuje

3

54,8

53,8

52,7

51,8

2,1/2

60/55

vyhovuje

1

53,9

52,8

50,3

49,3

3,6/3,5

60/55

vyhovuje

2

54,6

53,6

52,2

51,2

2,4

60/55

vyhovuje

VB18
VB19*

VB22

VB27
VB30*
VB31*
VB32
VB33*
VB34*
VB35*

VB37

VB38*

VB39*
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Výpočtový
bod

Výhledová ekvivalentní hladina akustické
tlaku [dB]
Podlaží

Bez PHS

S PHS

Útlum
PHS
den/noc
[dB]

Limit
den/noc
[dB]

Vztah k limitu

den

noc

den

noc

3

55,3

54,2

53,9

52,9

1,4/1,3

60/55

vyhovuje

VB40*

1

58,3

57,3

54,9

53,9

3,4

60/55

vyhovuje

VB41

2

53,2

52,2

49,4

48,5

3,8/3,7

55/50

vyhovuje

VB42*

2

58,1

57,1

53,2

52,2

4,9

60/55

vyhovuje

Poznámka: Body označení hvězdičkou jsou v ochranném pásmu dráhy. Hodnoty vyznačené tučně překračují hygienický
limit hluku. Ve výpočtových bodech VB40, VB41 a VB42 se jedná o hodnoty se zemním protihlukovým valem.

Z tabulky vyplývá, že pomocí navrhovaných PHS budou v chráněných venkovních prostorech staveb
dodrženy hygienické limity hluku.
Hluk ze sdělovacích zařízení
Ve všech železničních stanicích i zastávkách budou instalována rozhlasová zařízení pro informování
cestujících. Rozhlasové reproduktory jsou umisťovány na zastřešení nástupiště, stožáry osvětlení nebo
na samostatné stožáry.
Rozhlasová ústředna musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně monitorování
výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům.
Informace o poruchách hlášení budou ze všech rozhlasových ústředen přenášeny do systému DDTS
ŽDC prostřednictvím dotazu SNMP protokolem do MIB databáze řídicího systému jednotlivých
rozhlasových ústředen (konverze SNMP na EN 60870-5-104).
Nastavení 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 0,45, v souladu s normou IEC 60268-16.
Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu upravena
vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné zástavby.
Pro komunikaci pracovníků v kolejišti bude využita nová místní rádiová síť v kmitočtovém pásmu
150MHz.
Vysvětlivky:
DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty;
SNMP

Simple Network Management Protocol (Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro
potřeby správy sítě, a jejich následné vyhodnocování);

MIB

Management Information Base (jedná se o databázi, kde jsou uloženy data ze SNMP);

EN 60870-5-104 EN norma, která určuje, jakou strukturu má mít protokol IEC 60870-5-104;
CR/HS PRM TSI 2008164/164/ES – norma/část normy TSI, na jejíž základě se posuzuje mluvené
slovo a interoperabilita.
IEC 60268-16 – Norma ČSN EN 60268-16 pro objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem
přenosu řeči
Po realizaci stavby bude případně upraveno nastavení hlasitosti dle příslušných norem.
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Závěr
Jelikož se jedná o novostavbu, je uvažováno se základními hygienickými limity pro hluk z dopravy na
drahách 60/55 dB pro den/noc v ochranném pásmu dráhy a 55/50 dB pro den/noc za ochranným
pásmem dráhy.
Pro tuto stavbu jsou navrženy protihlukové stěny o celkové délce 2 516 m s výškou 1,5 až 3,5m,
individuální protihlukové opatření na dva obytné objekty a dva protihlukové zemní valy s
celkovou délkou 480 m s výškou 3 až 4 m.
Hluk z výstavby
Výpočet hladin akustického tlaku v posuzovaných lokalitách je proveden pomocí programu CadnaA
verze 2018 DataKustik GmbH. Výpočet hluku z průmyslových zdrojů je v daném SW proveden dle
ISO 9613. Výpočet hluku ze silniční dopravy je proveden dle české metodiky. Výpočtový program
CadnaA umožňuje plnohodnotné modelování ve 3D, a to nejen objektů a terénu, ale i liniových a
plošných zdrojů hluku.
Pro výpočet hluku z dopravy je v daném SW předvolen globální terén odrazivý. Pro výpočet hluku z
provozu stacionárních zdrojů je ve výpočtovém modelu zvolen globální terén mírně pohltivý (G = 0.6).
Povrch komunikací a zpevněných ploch je zvolen odrazivý (G = 0.0). Hladkým fasádám a reflexním
clonám je přiřazen absorpční koeficient alfa = 0.21. Stavby, pro které je prováděn výpočet "hodnocení
fasád", jsou zadány bez odrazů 2. Pro vytvoření 3D modelu řešeného území byla využita vektorová
katastrální mapa (polohopis), mapové dílo ZABAGED (polohopis, výškopis), situace stavby
(polohopis, výškopis). Studie je zpracována pro rok 2023. Odhad přesnosti výpočtu činí v daném
případě ± 2 dB.
Stanovení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti je pro chráněné venkovní prostory staveb
v řešeném území uvedeno v následující tabulce 1. Stavební práce budou v posuzovaných lokalitách
prováděny pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hodin. Pro úplnost je uveden i limit pro noční dobu od
22 do 6 hodin, ačkoli v noční době nebudou stavební práce v zastavěném území prováděny.
Tab.č.91 Stanovení hygienických limitů hluku
Druh chráněného prostoru
Druh hluku

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,s
[dB]
Posuzovaná doba

Chráněný venkovní prostor
ostatních staveb

Hluk ze
stavební
činnosti

6:00 - 7:00 h

7:00 - 21:00 h

21:00 - 22:00 h

22:00 - 6:00 h

60

65

60

45

Poznámka 1:
Závazné stanovení hygienických limitů hluku je v kompetenci územně příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Poznámka 2:
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku 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.

2

Výpočet zohledňuje odrazivé vlastnosti fasád domů a všech ostatních objektů v území, kromě objektů, před kterými jsou
situovány imisní body. Vypočítané hodnoty LAeq,T v imisních bodech situovaných 2 m před fasádami chráněných staveb tak
představují hodnoty dopadajícího zvuku. Dle NV č. 272/2011 Sb. v platném znění se hodnoty hlukového ukazatele v
chráněném venkovním prostoru staveb (v tomto případě LAeq,s, příp. LAeq,16h) stanovují pro dopadající zvukovou vlnu.
Provedený výpočet tak odpovídá platné legislativě.
SUDOP Praha a.s.
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Výstavba trati Plzeň (mimo) – Stod (včetně) je rozdělena do 4 základních stavebních postupů.
Předpokládaná lhůta výstavby je od 10/2022 do 04/2026.
Staveništní dopravu budou tvořit těžká nákladní vozidla (TNV), která budou zajišťovat přesun
stavebního materiálu v ose nové železniční trati, přesun zemního materiálu na deponie, přesun
stavebního materiálu z ploch ZS.
Během výstavby bude nutné vytěžit a přemístit velké objemy zemního materiálu (celkem 1 200 000
m3). Nejvyšší objemy materiálu bude nutné přemístit ve 2. a 3. roce výstavby. Uložení přebytečné
zeminy je uvažováno v následujících variantách:
Varianta I. a II. uvažuje s uložením celého objemu na skládce v Kaznějově, kam bude zemina
dopravena nákladními vlaky ze ZS 8 Chotěšov. Variantně je řešena pouze doprava zeminy z trasy
stavby na ZS 8následné přeložení zeminy na železniční nákladní vozy a odvoz po železnici do
Kaznějova je pro obě varianty shodné.
I. varianta představuje odvoz 1200 tis. m3 přebytečné zeminy do Kaznějova, přičemž celý objem
materiálu se bude na plochu ZS 8 navážet nákladními vozidly po staveništní komunikaci vedené v
trase stavby.
II. varianta představuje odvoz 1200 tis. m3 zeminy do Kaznějova, přičemž polovina celkového objemu
materiálu (0,6 mil. m3) se bude na plochu ZS 8 navážet po staveništní komunikaci vedené v trase
stavby a druhá polovina celkového objemu materiálu bude přepravena po komunikaci I/26.
Varianta III. uvažuje s uložením části objemu přebytečné zeminy na trvalé deponii v areálu SŽDC
(bývalé vozové depo Týněc) ve Starém dole (720 tis. m3), jedná se o areál bývalého vozového depa
Týnec a části objemu v Kaznějově (480 tis. m3). Na deponii bude materiál dopravován nákladními
vozidly po komunikaci I/26 (720 tis. m3). Zbývající objem (480 tis. m3) bude odvezen stejně jako u
varianty I. po staveništní komunikaci na plochu ZS 8, přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova.

SUDOP Praha a.s.
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Stavební úsek

Způsob
přepravy

1. - 5.

Těžká nákladní
vozidla železniční
doprava

04/2023 07/2024

299

Staveništní komunikace

1200000

289157

803

50

57

100

1. - 5.

Těžká nákladní
vozidla železniční
doprava

04/2023 07/2023

80

Staveništní komunikace

600000

144578

1807

113

129

226

1. - 5.

Těžká nákladní
vozidla železniční
doprava

08/2023 07/2024

219

Staveništní komunikace ZÚ km
107.529 - silnice I/26, účelová
komunikace Chotěšov km 123.4 ZS 8

600000

144578

660

41

47

83

1. - 5.

VARIANTA

Těžká nákladní
vozidla železniční
doprava

04/2023 07/2023

80

Staveništní komunikace

480000

115663

1446

90

103

181

720000

173494

792

50

57

99

ZS 8 CHOTĚŠOV
I.

Překládka zeminy z
TNV na železniční
vozy
ZS 8 CHOTĚŠOV
Překládka zeminy z
TNV na železniční
vozy

Počet jízd TNV (8.3m3) na veřejných komunikacích

Materiál
Termín

Počet
dnů

vč. zpáteční jízdy

Trasa
(m3)

Počet jízd
celkem

Počet jízd /
1 den

Počet pohybů /
Počet pohybů / Počet pohybů / 1h v denní době
1h v denní době 1h v denní době
6 - 22 h za 8
nej-hlučnějších
od 6 do 22 h
od 7 do 21 h
hodin

II.
ZS 8 CHOTĚŠOV
Překládka zeminy z
TNV na železniční
vozy

Překládka zeminy z
TNV na železniční
vozy
III.

DEPONIE STARÝ
DŮL
Uložení na trvalou
deponii

SUDOP Praha a.s.

1. - 5.

ZS 8 CHOTĚŠOV

Těžká nákladní
vozidla

08/2023 07/2024

219

Staveništní komunikace ZÚ km
107.529 - silnice III/2032 - silnice
I/26, Starý Důl - staveništní
komunikace
- trvalá deponie
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Kromě výše uvedené přepravy přebytečné zeminy k trvalému uložení bude probíhat staveništní
doprava na veřejných komunikacích těžkými nákladními vozidly (TNV), která budou
zajišťovat odvoz odpadů.
Tab.č. 92 Odvoz odpadů.
Stavební
úsek

Směr

Recyklační stř.
1.-10.

stavebních odpadů
Dekontaminační plocha

1.-10.

Termín

04/2023
-

04/2023
11/2025

Dekontaminační plocha

04/2023
-

Kompostárna

Trasa

nárazově

Sjezdem z I/26, účelová
komunikace

nárazově

Sjezdem z I/26, D5, I/27,
účelová komunikace

Trasa
vede přes
intravilán
obce

11/2025

Kompostárna

1.-10.

Počet dnů

11/2025

nárazově

Sjezdem z I/26, D5, I/27,
účelová komunikace

Materiál
(2.1 t/m3)
(m3)

(t)

21945
(7315 za
stavební
sezónu)

43889

15908
Sulkov
2500
33915
2900

Z uvedeného vyplývá, že na okolních veřejných komunikacích, na kterých jsou v POV
navrženy přepravní trasy, bude nejvyšší intenzita těžké nákladní dopravy během přepravy
přebytečné zeminy k trvalému uložení ve 2., příp. 3. roce výstavby, a to až 50 pohybů TNV /1
h v denní době od 6:00 do 22:00 h na veřejných pozemních komunikacích (silnice I/26) a až
129 pohybů TNV /1 h v denní době na zřizované staveništní komunikaci podél trasy nové trati.
Největší vliv staveništní dopravy na hlukové zatížení chráněné zástavby lze očekávat v okolí
silnice I/26 v obci Zbůch, a také v okolí I/26 a místních komunikací ve Stodu. V ostatních
fázích výstavby lze již na veřejných komunikacích očekávat nižší intenzity dopravy.
Zvýšenou hlučnost lze v okolí stavby očekávat především během:
• provádění rozsáhlých zemních prací při zakládání stavby (náspy, zářezy) na přeložce, a to
zejména ve 2. a 3. roce výstavby, kdy bude přesouván největší objem hmot. Z hlediska
doby trvání jsou pak významné etapy SP1, SP2.
• výstavby silničních a železničních mostů, která bude probíhat zejména ve 2. a 3. roce
výstavby. V blízkosti chráněné zástavby se nachází nadjezd v intravilánu obce Stod.
Jsou posouzeny základní modelové situace při výstavbě zemního tělesa přeložky a významných
umělých staveb, pro které lze předpokládat nejvyšší hlukové zatížení nejbližší okolní obytné
zástavby. Dále je posouzen provoz na navrhovaných plochách ZS situovaných v blízkosti
chráněné zástavby, a to včetně staveništní dopravy.
Ostatní činnosti, jako je např. provoz traťových strojů při výstavbě kolejí na novém drážním
tělese a při rekonstrukci staničních kolejí v ŽST Stod a ve výhybně Chotěšov (nově ŽST
Chotěšov) nebo výstavba nových nástupišť, je možno považovat z hlediska emisí hluku za
méně závažné a v místech imise lze předpokládat hladiny akustického tlaku nižší, než
v řešených modelových situacích.
Provádění stavby může znamenat zvýšení hlukového zatížení zejména pro chráněnou zástavbu:
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•

•

•

•

•
•

v lokalitě Plzeň, Nová Hospoda při výstavbě nového drážního tělesa (2. stavební úsek). V
km 1,0 až 1,4 se v blízkosti trati nachází obytná zástavba rodinných domů (ul. U Svahu,
Dopravní, Prostřední).
na severním okraji obce Líně (ul. Na Vypichu) při výstavbě nové trati (2. stavební úsek)
včetně provozu ZS16. Ve vzdálenosti 145 m od osy kolejí jsou situovány 2 ojedinělé
stavby pro bydlení.
na severozápadním okraji obce Zbůch při výstavbě nové trati (2. stavební úsek) včetně
provozu ZS12, ZS13. jedná se o lokalitu s nízkopodlažní rozptýlenou zástavbou
rodinných domů. Nejbližší RD č. p. 489 je situován ve vzdálenosti 86 m od osy kolejí
v lokalitě Starý Důl v okolí deponie pro trvalé uložení přebytečné zeminy během navážení
materiálu nákladními vozidly a během úpravy povrchu deponie. Jižně od plochy
navrhované trvalé deponie se nachází rodinné a bytové domy.
na severním okraji obce Chotěšov (ul. Plzeňská, Hálkova) při výstavbě nové trati (6.
stavební úsek) včetně provozu ZS7, ZS8.
v obci Stod při výstavbě nového drážního tělesa mezi ul. Průmyslová a Stříbrská včetně
nového mostního objektu včetně provozu ZS3, ZS4 (8., 9. stavební úsek). Nový nadjezd
bude převádět silnici II/230 v jiné poloze, bude s deskovou NK z předpjatého betonu. V
blízkosti předmětného úseku nového drážního tělesa se nachází pouze ojedinělé stavby
pro bydlení (v místě nejbližšího RD č. p. 400 je trať vedena v hlubokém zářezu). Další
chráněná zástavba se nachází v ulici Stříbrská, v blízkosti nově budovaného nadjezdu pro
silnici II/230.

Ve všech řešených lokalitách se jedná se o nízkopodlažní zástavbu rodinných domů, popř.
nízkopodlažní bytové domy. Pro tyto lokality je zpracován výpočet hluku ze stavební činnosti,
a to vždy pro situaci s předpokládaným maximálním nasazením zemní a stavební techniky. U
ostatní zástavby v okolí výstavby trati lze předpokládat nižší hladiny hluku.
Plochy zařízení staveniště ZS mohou být využity pro uložení vytěženého materiálu, příp. pro
uskladnění stavebního i montážního materiálu. Dopravní napojení staveniště a ZS je převážně
ze staveništních komunikací, příp. stávajících polních cest.
Přehled stavebních strojů a zařízení uvažovaných pro jednotlivé modelové situace je, včetně
předpokládané doby jejich provozu, uveden v tabulce 4.
Veškeré zemní i stavební práce včetně provozu nákladní staveništní dopravy budou
v předmětných lokalitách omezeny na denní dobu od 6:00 h do 22:00 h.
Tab.č. 93 Stavební činnost – základní modelové situace

SITUACE A

Lokalita / stavební postup

Činnost

SP 1, SP2

SUDOP Praha a.s.

Počet
kusů

Doba
Doba
provozu
provozu
během doby během doby
7-21 h
6-7 h, 21-22
h

pásový dozer

1

480

60

Přeložka

kolové rýpadlo

1

480

60

- nové drážní těleso

pásové rýpadlo

1

480

60

kolový nakladač

1

480

60

PLZEŇ
NOVÁ
HOSPODA

Uvažované zdroje hluku
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SITUACE D

SITUACE C

SITUACE B
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rýpadlo - nakladač

1

480

60

grejdr

1

480

60

skrejpr

1

480

60

tahačový válec

1

480

60

ZS 25

kolový nakladač

1

480

60

Staveništní doprava

nákladní vozidlo 15 t
pásový dozer

1

480

60

kolové rýpadlo

1

480

60

pásové rýpadlo

1

480

60

Přeložka

kolový nakladač

1

480

60

- nové drážní těleso

rýpadlo - nakladač

1

480

60

grejdr

1

480

60

skrejpr

1

480

60

tahačový válec

1

480

60

ZS 16

kolový nakladač

1

480

60

Staveništní doprava

nákladní vozidlo 15 t
pásový dozer

1

480

60

kolové rýpadlo

1

480

60

pásové rýpadlo

1

480

60

Přeložka

kolový nakladač

1

480

60

- nové drážní těleso

rýpadlo - nakladač

1

480

60

grejdr

1

480

60

skrejpr

1

480

60

tahačový válec

1

480

60

ZS 12

kolový nakladač

1

480

60

ZS 13

kolový nakladač

1

480

60

Staveništní doprava

nákladní vozidlo 15 t

Deponie zeminy

pásový dozer

2

480

60

Starý Důl

720 000 m3

kolový nakladač

2

480

60

SP 1, SP 2

Starý Důl, Zbůch

tahačový válec

1

480

60

Staveništní doprava

nákladní vozidlo 15 t
pásový dozer

1

480

60

kolové rýpadlo

1

480

60

pásové rýpadlo

1

480

60

LÍNĚ
SP 1, SP2

ZBŮCH
SP 1., SP 2

Chotěšov

Přeložka

SP 1, SP 2

- nové drážní těleso
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kolový nakladač

1

480

60

rýpadlo - nakladač

1

480

60

grejdr

1

480

60

skrejpr

1

480

60

tahačový válec

1

480

60

autojeřáb

1

480

60

ZS 7

kolový nakladač

1

480

60

ZS 8

kolový nakladač

2

480

60

Staveništní doprava

nákladní vozidlo 15 t
pásový dozer

1

480

60

kolové rýpadlo

1

480

60

pásové rýpadlo

1

480

60

kolový nakladač

1

480

60

rýpadlo - nakladač

1

480

60

grejdr

1

480

60

skrejpr

1

480

60

STOD

tahačový válec

1

480

60

SP 1, SP 2

autojeřáb

1

480

60

rýpadlo - nakladač

1

480

60

v km 125.178

autojeřáb

1

480

60

ul. Stříbrská

autodomíchávač betonové směsi

1

480

60

SO 5-22-01

čerpadlo betonové směsi

1

480

60

ZS 3

kolový nakladač

1

480

60

ZS 4

kolový nakladač

1

480

60

Staveništní doprava

nákladní vozidlo 15 t

Přeložka

SITUACE F

- nové drážní těleso

Nový silniční most

Nejvyšší objem staveništní dopravy se při výstavbě předpokládá během přesunu vytěženého
zemního materiálu - až 129 pohybů TNV /1 h v době od 7 do 21 h po zřizované staveništní
komunikaci (ve variantě II.).
Přehled emisních parametrů staveništních komunikací uvažovaných v posuzovaných lokalitách
je uveden v tabulce 89.
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Tab.č. 94 Zdroje hluku – staveništní komunikace, 2023, DEN
Posuzovaná doba

LAeq,7.5m

[dB]

SP 2

Staveništní
Starý Důl
deponii)

SP 1,

Staveništní komunikace

SP 1,

komunikace
(z I/26 na

v trase nové trati

SP 2

Počet
Podíl Rychlost (km/h) Šířka
komuvšech nákladn
nikace
vozidel /
í
1h
dopravy
[%]
Den

Den

Osobní Nákladní
vozidlo vozidlo

Drefl 4

ID

Sklon

Komunikace / úsek

Dstro 3

Stavební
postup

Od 6:00 - 7:00 h, od 7:00 - 21:00 h, od 21:00 - 22:00 h

[dB] [%] [dB]

SK1

64.2

57.0

100.0

-

50

W5

3.0

SK2-6

67.5 až
68.3

129

100.0

-

50

W5

3.0

1.2

0.0

0.0 až
0.0
2.5

Hlukové parametry uvažovaných zařízení a stavebních mechanismů, včetně doby jejich
působení, jsou pro jednotlivé modelové situace uvedeny v tabulce 6 až 12.
Tab.č. 95 Zdroje hluku – situace A
Lokalita /

Zdroj hluku

ID

Druh zdroje hluku

SP

LwA
[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h
21:00-22:00 h

PLZEŇ
NOVÁ
HOSPODA

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

pásové rýpadlo

2

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

rýpadlo-nakladač

5

bodový, v= 1.5 m

104.0

480

60

grejdr

6

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

skrejpr

7

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

tahačový válec

8

bodový, v= 1.5 m

107.0

480

60

autojeřáb

9

bodový, v= 2.0 m

95.0

480

60

ZS25 kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

SP 1, SP 2

kde

LwA

– hladina akustického výkonu A

Tab.č. 96 Zdroje hluku – situace B

3
4

Korekce na kryt vozovky
Korekce na vícenásobný odraz

SUDOP Praha a.s.
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Lokalita /

Zdroj hluku

ID Druh zdroje hluku

SP

LwA
[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h
21:00-22:00 h

LÍNĚ
SP 1, SP 2

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

pásové rýpadlo

2

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

rýpadlo-nakladač

5

bodový, v= 1.5 m

104.0

480

60

grejdr

6

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

skrejpr

7

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

tahačový válec

8

bodový, v= 1.5 m

107.0

480

60

autojeřáb

9

bodový, v= 2.0 m

95.0

480

60

ZS1
6

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

ID

Druh zdroje
hluku

LwA

kolový nakladač

Tab.č. 97 Zdroje hluku – situace C
Lokalita /

Zdroj hluku

SP

[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h
21:00-22:00 h

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

pásové rýpadlo

2

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

rýpadlo-nakladač

5

bodový, v= 1.5 m

104.0

480

60

ZBŮCH

grejdr

6

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

SP 1, SP 2

skrejpr

7

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

tahačový válec

8

bodový, v= 1.5 m

107.0

480

60

autojeřáb

9

bodový, v= 2.0 m

95.0

480

60

ZS1
2

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

ZS1
3

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

Tab.č.98 Zdroje hluku – situace D
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Lokalita /

Zdroj hluku

ID Druh zdroje hluku

SP

LwA
[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h
21:00-22:00 h

DEPONIE
ZEMINY
STARÝ DŮL
SP 1, SP 2

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

tahačový válec

8

bodový, v= 1.5 m

107.0

480

60

Tab.č.99 Zdroje hluku – situace E
Lokalita /

Zdroj hluku

ID

SP

Druh zdroje
hluku

LwA
[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h
21:00-22:00 h

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

pásové rýpadlo

2

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

rýpadlo-nakladač

5

bodový, v= 1.5 m

104.0

480

60

CHOTĚŠOV

grejdr

6

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

SP1, SP2

skrejpr

7

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

tahačový válec

8

bodový, v= 1.5 m

107.0

480

60

autojeřáb

9

bodový, v= 2.0 m

95.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

ID

Druh zdroje
hluku

LwA

ZS7
ZS8

Tab.č.100 Zdroje hluku – situace F
Lokalita /

Zdroj hluku

SP

[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h

STOD

N
o
v
é
dr
áž
ní
tě
le
so

21:00-22:00 h

SUDOP Praha a.s.

dozer

1

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60
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Lokalita /

Zdroj hluku

ID

SP

Druh zdroje
hluku

LwA
[dB]

Doba působení zdroje za
posuzovanou dobu (min)
DEN
DEN
6:00-7:00 h,
7:00-21:00 h
21:00-22:00 h

SP1, SP2

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolové rýpadlo

3

bodový, v= 1.5 m

103.0

480

60

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

rýpadlo-nakladač

5

bodový, v= 1.5 m

104.0

480

60

grejdr

6

bodový, v= 1.5 m

110.0

480

60

skrejpr

7

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

tahačový válec

8

bodový, v= 1.5 m

107.0

480

60

autojeřáb

9

bodový, v= 2.0 m

95.0

480

60

rýpadlo-nakladač

5

bodový, v= 1.5 m

104.0

480

60

9

bodový, v= 2.0 m

95.0

480

60

10

bodový, v= 1.5 m

92.0

480

60

čerpadlo betonové směsi

11

bodový, v= 1.5 m

100.0

480

60

ZS3

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

ZS4

kolový nakladač

4

bodový, v= 1.5 m

105.0

480

60

SO 5-22-01

2

MOST

pásové rýpadlo

autojeřáb
autodomíchávač
směsi

betonové

Hodnoty hluku u nejbližší chráněné zástavby jsou vyjádřeny pomocí SW funkce „hodnocení
fasád“. Pro jednotlivé modelové situace a posuzované denní doby jsou vypočteny ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
objektů situovaných v okolí trati a ploch zařízení staveniště, popř. deponií, na kterých lze
předpokládat zvýšený provoz stavební techniky. Imisní body jsou zvoleny ve vzdálenosti 2 m
před fasádami chráněných staveb, ve výškách 1. a 2. nadzemního podlaží (pro nízkopodlažní
zástavbu rodinných domů je výška hodnocené části fasády 0 až 5.8 m nad terénem, u
přízemních objektů bez obytného podkroví 0 až 3.0 m nad terénem). Zájmový objekt pak
reprezentuje nejvyšší hodnota LAeq,s ze všech hodnot zjištěných v chráněném venkovním
prostoru stavby tohoto objektu. 5
Imisní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných bodech venkovního prostoru, jejichž
zdrojem je stavební činnost v areálu staveniště včetně dopravy na staveništních komunikacích

5

Poznámka ke značení hodnocení fasád:
• hodnoty uvedené v děleném kruhu znamenají maximální hodnoty LAeq,s ze všech fasád objektu
v posuzovaných denních dobách DEN / RÁNO, VEČER, údaj v horní polovině kruhu označuje nadzemní
podlaží, ve kterých je překročen hlukový limit
• hodnota uvedená v osmiúhelníku u fasády objektu je nejvyšší LAeq,T na dané fasádě z LAeq,T určených
pro jednotlivá nadzemní podlaží; osmiúhelník je zbarven dle značení hlukových pásem
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zřizovaných pro stavbu, jsou uvedeny v tabulce 13. Hodnoty LAeq,s jsou vyhodnoceny vzhledem
k hygienickým limitům hluku, hodnoty vyšší než hygienický limit jsou vyznačeny červeně.
Šíření hluku ze stavební činnosti v řešeném území v posuzované době od 7 do 21 hodin je ve
výšce 4 m nad terénem zobrazeno na mapách hlukových pásem s krokem izofon 2.5 dB:
• pro lokalitu Plzeň Nová Hospoda na mapě 5 hlukové studie pro fázi výstavby
• pro lokalitu Líně na mapě 6 hlukové studie pro fázi výstavby
• pro lokalitu Zbůch na mapě 7 hlukové studie pro fázi výstavby
• pro lokalitu Starý Důl na mapě 8 hlukové studie pro fázi výstavby
• pro lokalitu Chotěšov na mapě 9 hlukové studie pro fázi výstavby
• pro lokalitu Stod na mapě 10 hlukové studie pro fázi výstavby
Chráněné stavby jsou na mapách vyznačeny oranžovou barvou, ostatní objekty šedě.
Tab.č. 101 Výsledky výpočtu – stavební činnost
Chráněná stavba

Využit
í
objekt
u
dle
KN a
RÚIA
N

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,s [dB]

Hygienický
limit hluku
LAeq,s [dB]

Posuzovaná doba
Hygienický
limit hluku od 6:00 do 7:00 h,
od 7:00 do 21:00 h LAeq,s [dB]
od 21:00 do 22:00 h
Posuzovaná doba

LOKALITA PLZEŇ NOVÁ HOSPODA - SITUACE A
PLZEŇ,NOVÁ HOSPODA,U SVAHU 204

RD

PLZEŇ,NOVÁ HOSPODA,U SVAHU 205

RD

PLZEŇ,NOVÁ HOSPODA,U SVAHU 229

RD

64.6
65

62.4

66.9
60

62.7

64.7
64.9

LOKALITA LÍNĚ - SITUACE B
LÍNĚ, NA VYPICHU 450
LÍNĚ, NA VYPICHU 451

RD

54.6
65

56.8
60

RD

57.1

59.3

ZBŮCH 374

RD

55.9

58.2

ZBŮCH 489

RD

LOKALITA ZBŮCH - SITUACE C

60.9
65

63.2
60

ZBŮCH 524

RD

56.0

58.3

ZBŮCH 538

RD

59.0

61.3

ZBŮCH, STARÝ DŮL 401

RD

61.9

64.0

ZBŮCH, STARÝ DŮL 405

RD

59.5

58.4

ZBŮCH, STARÝ DŮL 406

RD

ZBŮCH, STARÝ DŮL 408

BD

51.7

51.6

ZBŮCH, STARÝ DŮL 412

RD

61.5

63.6

LOKALITA STARÝ DŮL - SITUACE D

65

61.3

60

63.2

LOKALITA CHOTĚŠOV - SITUACE E
CHOTĚŠOV, HÁLKOVA 251

SUDOP Praha a.s.
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65

54.3

60

56.6
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Chráněná stavba

Využit
í
objekt
u
dle
KN a
RÚIA
N

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,s [dB]

Hygienický
limit hluku
LAeq,s [dB]

Posuzovaná doba
Hygienický
limit hluku od 6:00 do 7:00 h,
od 7:00 do 21:00 h LAeq,s [dB]
od 21:00 do 22:00 h
Posuzovaná doba

CHOTĚŠOV, HÁLKOVA 252

OB

57.2

59.6

CHOTĚŠOV, HÁLKOVA 257

OB

55.1

57.4

CHOTĚŠOV, PLZEŇSKÁ 697

RD

56.2

58.6

CHOTĚŠOV, TÝNECKÁ 253

OB

58.2

60.6

CHOTĚŠOV, TÝNECKÁ 254

OB

56.2

58.6

CHOTĚŠOV, TÝNECKÁ 269

OB

56.3

58.7

STOD STROJNICKÁ 400

RD

64.1

66.5

STOD STŘÍBRSKÁ 367

RD

LOKALITA STOD - SITUACE F

64.2
65

66.6
60

STOD STŘÍBRSKÁ 394

OB

55.6

58.0

STOD ŠAFAŘÍKOVA 746

OB

60.5

62.9

kde

OB
RD
BD

objekt k bydlení
rodinný dům
bytový dům

Interpretace výsledků výpočtu, protihluková opatření:
Z výsledků výpočtů vyplývá, že během výstavby nové železniční trati Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) lze v okolním chráněném venkovním prostoru staveb zajistit dodržování hygienických
limitů hluku pro stavební činnost.
Pro ochranu obytné zástavby v okolí přeložky i rekonstruovaných úseků, příp. nových zastávek
je třeba zajistit, aby veškeré hlučné stavební činnosti v lokalitách s chráněnou zástavbou byly
prováděny výhradně v denní době od 7:00 do 21:00 hodin. To znamená, že během ranní hodiny
od 6:00 do 7:00 hodin a během večerní hodiny od 21:00 do 22:00 hodin nelze na staveništi
provozovat hlučné strojní zařízení, jako jsou zemní kolové popř. pásové stroje (bagr,
nakladače, vibrační válec), vrtné soupravy nebo traťové stroje.
Uvedené doby provozu jednotlivých strojů a zařízení lze chápat jako maximální možné doby
provozu při použití strojů s obdobným akustickým výkonem při daném prostorovém
uspořádání během posuzované doby 14 hodin v době od 7:00 do 21:00 hodin, popř. během
jedné ranní hodiny v době od 6:00 do 7:00 hodin nebo večerní hodiny v době od 21:00 do
22:00 hodin. V případě, že bude nezbytné provádět předmětné činnosti během uvedené
referenční doby po delší dobu, musí zhotovitel stavby navrhnout účinné protihlukové opatření
tak, aby byl vytvořen předpoklad pro dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním
prostoru staveb okolní zástavby.
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Hluk z dopravy na veřejných pozemních komunikacích během výstavby trati
Pro výstavbu, resp. přesun zeminy k trvalému uložení je uvažováno využití veřejných
komunikací, jedná se zejména o silnice I/26, II/230.
Aby bylo možno rozhodnout o uplatnění režimu staré hlukové zátěže z dopravy, je třeba
vyhodnotit jednak stav, který v předmětném zájmovém území existoval před 1. lednem 2001,
resp. zda hluk působený dopravou na pozemních komunikacích překračoval k rozhodnému datu
hodnoty hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
stavby, jednak změnu hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích v řešeném
území po 1. lednu 2001.
Výpočet staré hlukové zátěže v roce 2000 je proveden dle Metodického návodu pro měření a
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Přílohy H, který byl vydán ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví České republiky dne 18.10. 2017. Pro stanovení hodnoty staré
hlukové zátěže ze silniční dopravy jsou využita data z celostátního sčítání dopravy v roce
20004.
Tab.č. 102 Intenzity silniční dopravy – celostátní sčítání dopravy, 2000
Intenzita dopravy – rok 2000
Komunikace / úsek

počet vozidel za 24 hodin

počet vozidel za 1 h
DEN (6:00 – 22:00 h)

NOC (22:00 – 6:00 h)

OA6

TV7

Celkem

OA

TV

Celkem

OA

TV

Celkem

26

3-0820

6854

1421

8275

399.6

78.8

478.4

57.5

20.0

77.5

26

3-0837

5995

1670

7665

347.8

91.7

439.5

53.8

25.4

79.2

230

3-2123

1799

292

2091

104.7

16.6

121.3

15.5

3.4

18.9

26

3-0841

6559

1800

8359

380.6

98.9

479.5

58.6

27.2

85.9

26

3-2122

8645

1215

9860

506.6

68.1

574.8

67.3

15.6

82.9

Emisní parametry posuzovaných komunikací vstupující do výpočtu pro rok 2000 jsou uvedeny
v tabulce 99.

ID

LAeq,7.5m

[dB]

Počet
Podíl
všech
nákladní
vozidel / 1h dopravy
[%]
Den

Den

Rychlost
[km/h]

Šířka
komunikace

Osobní Nákladní
vozidlo vozidlo

Sklon
Drefl

Komunikace / úsek

Dstro

Tab.č. 103 Zdroje hluku - silniční doprava, 2000

[dB] [%]

[dB
]

I/26 3-0820 Líně Zbůch K1*q

64.3

478.4

16.5

50

50

w7

0.0 0.8 0.0

I/26 3-0837 Zbůch

K2*q

64.3

439.5

20.9

50

50

w7

0.0 0.1 0.0

II/230 3-2123 Stod

K3*q

59.5

121.3

13.7

50

50

w5.5

0.4 -4.6 0.5

6

OA = O+M, O

- osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy, M - jednostopá motorová vozidla

7

TV

- těžká motorová vozidla celkem
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ID

LAeq,7.5m

[dB]

II/230 3-2123 Stod

Počet
Podíl
všech
nákladní
vozidel / 1h dopravy
[%]
Den

Den

Šířka
komunikace

Rychlost
[km/h]

Osobní Nákladní
vozidlo vozidlo

Sklon
Drefl

Komunikace / úsek

Dstro

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

[dB] [%]

[dB
]

K4*s

58.5

121.3

13.7

50

50

w5.5

0.4 1.6 0.5

I/26 úsek 3-0841 Stod

K6*q

64.9

479.5

20.6

50

50

w7

0.0 1.1 0.5

I/26 úsek 3-2122 Stod

K7*q

64.0

574.8

11.9

50

50

w8

0.0 -1.5 0.5

(za mostem)

Hodnoty hluku ze silniční dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb v posuzovaných
lokalitách v roce 2000 jsou uvedeny v tabulce 100; v tabulce je červeně vyznačeno překročení
limitu stanoveného v roce 2000 pro silnice I. a II. třídy pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB. V
tabulce 16 jsou dále uvedeny hodnoty hlukového ukazatele ve výhledu 2023, aby bylo možno
vyhodnotit změnu hluku působeného silniční dopravou k předpokládanému termínu výstavby.
Tab.č. 104 Výsledky výpočtu – silniční doprava, rok 2000, dopadající zvukové pole
Chráněná stavba

Využití
objektu
dle KN a
RÚIAN

Hygienický
limit hluku
DEN k
1.1.2001
LAeq,16h [dB]

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
DEN LAeq,16h [dB]
2000

2023

rozdíl

LOKALITA LÍNĚ, ZBŮCH / silnice I/26, úsek 3-0820
PLZEŇSKÁ 100, LÍNĚ

rodinný dům

64.7

66.2

1.5

PLZEŇSKÁ 103, LÍNĚ

rodinný dům

64.9

66.5

1.6

PLZEŇSKÁ 106, LÍNĚ

rodinný dům

64.7

66.3

1.6

PLZEŇSKÁ 128, LÍNĚ

rodinný dům

64.4

66.0

1.6

PLZEŇSKÁ 87, LÍNĚ

rodinný dům

64.7

66.3

1.6

PLZEŇSKÁ 112, ZBŮCH

rodinný dům

64.2

65.8

1.6

64.8

66.3

1.5

64.9

65.8

0.9

63.2

64.1

0.9

62.3

63.2

0.9

66.6

68.3

1.7

PLZEŇSKÁ 282, ZBŮCH

60

60
rodinný dům

LOKALITA ZBŮCH / silnice I/26, úsek 3-0837
PLZEŇSKÁ 133, ZBŮCH

rodinný dům

PLZEŇSKÁ 285, ZBŮCH

rodinný dům

PLZEŇSKÁ 373, ZBŮCH

rodinný dům

60

LOKALITA STOD / silnice I/26
PLZEŇSKÁ 187,STOD

SUDOP Praha a.s.
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Chráněná stavba

Využití
objektu
dle KN a
RÚIAN

Hygienický
limit hluku
DEN k
1.1.2001
LAeq,16h [dB]

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
DEN LAeq,16h [dB]
2000

2023

rozdíl

PLZEŇSKÁ 30,STOD

rodinný dům

67.9

69.6

1.7

PLZEŇSKÁ 322,STOD

objekt k
bydlení

66.5

68.2

1.7

67.7

69.4

1.7

využití: SOU
PLZEŇSKÁ 547, STOD

objekt k
bydlení

LOKALITA STOD / silnice II/230
STŘÍBRSKÁ 252, STOD

objekt k
bydlení

63.6

63.9

0.3

STŘÍBRSKÁ 268, STOD

objekt k
bydlení

65.4

66.1

0.7

STŘÍBRSKÁ 54, STOD

zemědělská
usedlost

65.4

65.7

0.3

STŘÍBRSKÁ 55, STOD

objekt k
bydlení

64.9

65.2

0.3

60

Z výsledků výpočtu uvedených v tabulce 99 vyplývá, že k rozhodnému datu 1.1.2001
překračoval hluk působený silniční dopravou na všech posuzovaných ucelených úsecích
komunikací hodnotu hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní
dobu. Za referenční bod pro posouzení staré hlukové zátěže v okolí předmětného uceleného
úseku komunikací lze považovat chráněný venkovní prostor stavby toho chráněného objektu,
ve kterém je v denní době dosahována nejvyšší hodnota hlukového ukazatele (vyznačeno tučně,
např. v obci Líně se jedná o chráněný venkovní prostor stavby č. p. 103: LAeq,16h = 64.9 dB).
Dále je třeba určit změnu akustické situace v chráněných venkovních prostorech staveb
situovaných v okolí posuzovaných ucelených úseků komunikací. Hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže pro DEN LAeq,16h = 70 dB nelze uplatnit v
případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu
2001 v předmětném úseku pozemní komunikace zvýšil o více než 2 dB.
Mezi roky 2000 a 2023 nedochází v referenčních bodech předmětných úseků pozemních
komunikací ke zvýšení hodnoty hlukového ukazatele o více než 2 dB. Pro předmětné úseky
pozemních komunikací lze i ve výhledu 2023 nadále tolerovat starou hlukovou zátěž v denní
době.
Tab.č.105 Stanovení hygienických limitů hluku
Druh chráněného
prostoru

Druh hluku

Hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A [dB]
DEN (06.00 - 22.00 h)
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Druh chráněného
prostoru

Hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A [dB]

Druh hluku

DEN (06.00 - 22.00 h)
Chráněný venkovní prostor
ostatních staveb

Stará hluková zátěž z dopravy
70

na pozemních komunikacích
silnice I/26 Líně

Chráněný ostatní venkovní
prostor

LAeq,16h

silnice I/26 Zbůch

70

silnice I/26 Stod

silnice II/230 Stod
Poznámka 1:
Závazné stanovení hygienických limitů hluku je v kompetenci územně příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví.
Poznámka 2:
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku 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. Prostorem významným z hlediska pronikání hluku se rozumí prostor
před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný
vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské
léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků 8 a venkovních pracovišť.

Zdroje hluku
Pro staveništní dopravu jsou navrženy přepravní dopravní trasy, z veřejných komunikací v
okolí stavby se pro přepravu materiálu k trvalému uložení předpokládá využití silnice I. třídy č.
26, silnice II. třídy č. 230 a navazujících místních komunikací.
Stávající intenzity dopravy na posuzovaných silnicích I. a II. třídy jsou získány z výstupu
Celostátního sčítání dopravy 2016; viz tabulka 18. Intenzita dopravy z celostátního sčítání 2016
byla navýšena pro výpočtový rok 2023 růstovými koeficienty schválenými Ministerstvem
dopravy; viz TP 225. Použité koeficienty vývoje intenzit dopravy jsou uvedeny v tabulce 19,
intenzita dopravy odvozená pro rok 2023 (denní doba). Stávající intenzita dopravy na MK
Nádražní ve Stodu je odhadnuta na základě charakteru území a zástavby.
Tab.č. 106 Intenzity silniční dopravy – celostátní sčítání dopravy, 2016
Intenzita dopravy – rok 2016
Komunikace /
úsek

Obec

počet vozidel za 24 hodin
OA9

TV10

Celke
m

počet vozidel za 1 h
DEN (6:00 – 22:00 h)
OA

TV

Celke
m

NOC (22:00 – 6:00 h)
OA

TV

Celke
m

8

Dle Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů jsou pozemky zapsané v katastru nemovitostí jako zahrady zemědělským pozemkem; z toho vyplývá, že
zahrady nelze považovat za chráněný venkovní prostor.
9

OA = O+M, O

10

TV

- osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy, M - jednostopá motorová vozidla
- těžká motorová vozidla celkem
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Intenzita dopravy – rok 2016
Komunikace /
úsek

Obec

počet vozidel za 24 hodin

počet vozidel za 1 h
DEN (6:00 – 22:00 h)

NOC (22:00 – 6:00 h)

OA9

TV10

Celke
m

OA

TV

Celke
m

OA

TV

Celke
m

26

3-0820

Líně, Zbůch

9015

1908

10923

525.44

104.56

630.00

76.00

29.38

105.38

26

3-0837

Zbůch, Chotěšov

8158

1798

9956

475.19

98.56

573.75

69.38

27.63

97.00

230

3-2123

Stod

1454

334

1788

84.19

18.75

102.94

13.38

4.25

17.63

26

3-0841

Stod

9558

2389

11947

555.56

130.19

685.75

83.63

38.25

121.88

26

3-2122

Stod

10191

2531

12722

592.44

137.94

730.38

89.00

40.38

129.38

Obr.č.41 Celostátní sčítání dopravy, 2016
Tab.č. 107 Použité růstové koeficienty
Koeficienty vývoje intenzit dopravy z roku 2016 na rok 2023
silnice I. třídy

silnice II., III. třídy, místní komunikace

osobní vozidla

těžká vozidla

osobní vozidla

těžká vozidla

1.20

1.04

1.19

1.01
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Tab.č. 108 Intenzita dopravy – 2023, DEN
ID
Komunikace / úsek

Intenzita dopravy - počet vozidel za 1 h
DEN (6:00 – 22:00 h)

Obec
nOAd

11

nNACd12

Celkem

26

3-0820

Líně, Zbůch

K1

630.53

108.75

739.27

26

3-0837

Zbůch

K2

570.23

102.51

672.73

230

3-2123

Stod

K3,
K4

100.18

18.94

119.12

26

3-0481

Stod

K6

666.68

135.40

802.07

26

3-2122

Stod

K7

710.93

143.46

854.38

180

3-1340

Zbůch

K8

247.52

44.63

292.15

LAeq,7.5m

[dB]

Počet
Podíl
všech nákladní
vozidel / dopravy
1h
[%]
Den

Den

Rychlost
[km/h]

Šířka
komun
i-kace

Osobní Nákladní
vozidlo vozidlo

Drefl

ID

Sklon

Komunikace / úsek

Dstro

Tab.č. 109 Zdroje hluku – doprava (komunikace), bez výstavby trati, 2023, DEN

[dB] [%] [dB]

I/26 3-0820 Líně Zbůch

K1*s

65.9

739.3

14.7

50

50

w7

0.0

0.8

0.0

I/26 3-0837 Zbůch

K2*s

65.3

672.7

15.2

50

50

w7

0.0

0.1

0.0

II/230 3-2123 Stod

K3*s

59.8

119.1

15.9

50

50

w5.5

0.4

-4.6

0.5

II/230 3-2123 Stod (za mostem)

K4*s

58.8

119.1

15.9

50

50

w6

0.4

1.6

0.5

MK Nádražní Stod

K5*s

46.3

5.0

20.0

50

50

w5.5

0.4

4.1

0.5

I/26 úsek 3-0841 Stod

K6*s

66.6

802.1

16.9

50

50

w7

0.0

1.1

0.5

I/26 úsek 3-2122 Stod

K7*s

67.1

854.4

16.8

50

50

w8

0.0

-1.5

0.5

II/180 3-1340 Zbůch

K8

62.6

292.1

15.3

50

50

w6

0.4

-2.0

0.5

Jsou zpracovány situace s předpokládaným nejvyšším zatížením přepravních tras, tj. během
přepravy vytěžené zeminy k trvalému uložení. Odhad objemu dopravy vyvolané přepravou
zeminy je uveden v následující tabulce. Veřejné komunikace budou pro těžkou nákladní
dopravu stavby využívány pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hodin.

11

nOAd

- průměrná jednohodinová denní intenzita osobních vozidel

12

nNACd

- průměrná jednohodinová denní intenzita těžkých vozidel
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Tab.č.110 Doprava vyvolaná stavbou na veřejných komunikacích, 2023
Komunikace / přepravní
trasa

úsek

počet vozidel za 24 hodin

počet vozidel za 1 h v denní době
6:00 – 22:00 h

IOA24

INA24

Celkem

nOAd

nNACd

Celkem

I/26 Líně, Zbůch

3-0820

10818

1984

12802

630.53

108.75

739.27

Uložení na trvalou
deponii Starý Důl

VD

0

792

792

0.00

49.50

49.50

Varianta III.

celkem

10818

2776

13594

630.53

158.25

788.77

I/26 Zbůch

3-0837

9790

2158

11947

570.23

102.51

672.73

Uložení na trvalou
deponii Starý Důl

VD

0

792

792

0.00

49.50

49.50

Varianta III.

celkem

9790

2950

12739

570.23

152.01

722.23

3-0841

11470

2485

13954

666.68

135.40

802.07

VD

0

108

108

0.00

6.75

6.75

celkem

11470

2593

14062

666.68

142.15

808.82

3-2123

1730

337

2068

100.18

18.94

119.12

VD

0

108

108

0.00

6.75

6.75

celkem

1730

445

2176

100.18

25.69

125.87

MK Nádražní

MK

64

16

80

4.00

1.00

5.00

Odvoz zeminy k trvalému
uložení

VD

0

108

108

0.00

6.75

6.75

celkem

64

124

188

4.00

7.75

11.75

I/26 Stod
Odvoz zeminy k trvalému
uložení

II/230 Stod
Odvoz zeminy k trvalému
uložení

LAeq,7.5m

[dB]

Počet
Podíl
všech nákladní
vozidel / dopravy
1h
[%]
Den

Den

Rychlost
[km/h]

Šířka
komun
i-kace

Osobní Nákladní
vozidlo vozidlo

Drefl

ID

Sklon

Komunikace / úsek

Dstro

Tab.č. 111 Zdroje hluku – doprava (komunikace), během výstavby trati, 2023, DEN

[dB] [%] [dB]

I/26 3-0820 Líně Zbůch

K1*v

67.0

788.8

20.1

50

50

w7

0.0

0.8

0.0

I/26 3-0837 Zbůch

K2*v

66.5

722.2

21.0

50

50

w7

0.0

0.1

0.0

II/230 3-2123 Stod

K3*v

60.7

125.9

20.4

50

50

w5.5

0.4

-4.6

0.5

II/230 3-2123 Stod (za mostem)

K4*v

58.8

119.1

15.9

50

50

w6

0.4

1.6

0.5

MK Nádražní Stod

K5*v

54.0

11.8

66.0

50

50

w5.5

0.4

4.1

0.5

I/26 úsek 3-0841 Stod

K6*v

66.8

808.8

17.6

50

50

w7

0.0

1.1

0.5

I/26 úsek 3-2122 Stod

K7*v

67.1

854.4

16.8

50

50

w8

0.0

-1.5

0.5

II/180 3-1340 Zbůch

K8

62.6

292.1

15.3

50

50

w6

0.4

-2.0

0.5
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Stanovení hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
Hodnoty hluku u chráněné zástavby nejvíce zatížené hlukem z dopravy na posuzovaných
komunikacích jsou vyjádřeny pomocí SW funkce „hodnocení fasád“. Jsou vypočteny
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších
objektů ve výhledovém roce 2018, a to jak pro situaci bez provádění modernizace trati, tak pro
situaci během výstavby. Imisní body jsou zvoleny ve vzdálenosti 2 m před fasádami
chráněných staveb, ve výškách 1. a 2. nadzemního podlaží (pro dvoupodlažní zástavbu
rodinných domů je výška hodnocené části fasády převážně 0 až 5.8 m nad terénem, pro
jednopodlažní rodinné domy 0 až 3 m nad terénem. Zájmový objekt pak reprezentuje nejvyšší
hodnota LAeq,T ze všech hodnot zjištěných v chráněném venkovním prostoru stavby tohoto
objektu. Fasády, na kterých nejsou situována okna obytných místností, jsou z hodnocení
vyloučeny. 13
Vypočítané imisní hodnoty LAeq,16h z dopravy na veřejných komunikacích v denní době jsou
uvedeny v tabulce 24. Vypočítané hodnoty LAeq,16h silniční dopravy během modernizace trati
jsou vyhodnoceny vzhledem k příslušným hygienickým limitům hluku pro denní dobu.
Hodnoty vyšší než hygienický limit jsou vyznačeny červeně.
Vypočítané hodnoty hluku zahrnují odrazy od všech odrazných ploch v řešeném území kromě
fasád objektu, pro který je proveden výpočet (hodnocení fasád). Fasády hodnocených objektů
jsou ve výpočtu zadány bez odrazů, tzn. že je provedena korekce pro získání dopadajícího
zvukového pole dle ČSN ISO 1996-2:2009. Vypočítané hodnoty LAeq,16h tedy představují
hodnoty dopadajícího zvukového pole z provozu na posuzovaných komunikacích.
Šíření hluku v řešeném území během výstavby trati v denní době ve výšce 4 m nad terénem je
zobrazeno na mapách hlukových pásem s krokem 1 dB:
•

v lokalitě Líně na mapě 11 hlukové studie pro fázi výstavby

•

v lokalitě Zbůch na mapě 12 hlukové studie pro fázi výstavby

•

v lokalitě Stod na mapě 13 hlukové studie pro fázi výstavby

Tab.č. 112 Výsledky výpočtu – doprava na veřejných komunikacích, 2023
Chráněná stavba

Využití objektu
dle KN a RÚIAN

Hygienický
limit hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku
A

DEN

DEN LAeq,16h [dB]

LAeq,16h [dB]

bez
výstavby trati

během
výstavby
trati

rozdíl

ODVOZ ZEMINY NA TRVALOU DEPONII STARÝ DŮL - VARIANTA III., 720 tis. m3, doba trvání 12 měsíců
LOKALITA LÍNĚ, ZBŮCH / silnice I/26
PLZEŇSKÁ 100, LÍNĚ

13

rodinný dům

70

66.2

67.4

1.2

Poznámka ke značení hodnocení fasád na hlukových mapách:

hodnoty uvedené v děleném kruhu znamenají maximální hodnoty LAeq,T ze všech fasád objektu
v posuzovaných denních dobách DEN / - , údaj v horní polovině kruhu označuje nadzemní
podlaží, ve kterých je překročen hlukový limit.
SUDOP Praha a.s.
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Chráněná stavba

Využití objektu
dle KN a RÚIAN

Hygienický
limit hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku
A

DEN

DEN LAeq,16h [dB]

LAeq,16h [dB]

výstavby trati

během
výstavby
trati

rozdíl

bez

PLZEŇSKÁ 103, LÍNĚ

rodinný dům

66.5

67.6

1.1

PLZEŇSKÁ 106, LÍNĚ

rodinný dům

66.3

67.4

1.1

PLZEŇSKÁ 128, LÍNĚ

rodinný dům

66.0

67.1

1.1

PLZEŇSKÁ 87, LÍNĚ

rodinný dům

66.3

67.5

1.2

PLZEŇSKÁ 112, ZBŮCH

rodinný dům

65.8

66.9

1.1

PLZEŇSKÁ 133, ZBŮCH

rodinný dům

65.8

67.0

1.2

PLZEŇSKÁ 282, ZBŮCH

rodinný dům

66.3

67.5

1.2

PLZEŇSKÁ 285, ZBŮCH

rodinný dům

64.1

65.3

1.2

PLZEŇSKÁ 373, ZBŮCH

rodinný dům

63.2

64.4

1.2

ODVOZ ZEMINY K TRVALÉMU ULOŽENÍ - 5. úsek stavby, 9 396 m 3, doba trvání 1 měsíc
LOKALITA STOD / silnice I/26, II/230
PLZEŇSKÁ 187, STOD

rodinný dům

68.3

68.4

0.1

PLZEŇSKÁ 30, STOD

rodinný dům

69.6

69.7

0.1

68.2

68.3

0.1

69.4

69.6

0.2

PLZEŇSKÁ 322, STOD

objekt k bydlení
využití: SOU

PLZEŇSKÁ 547, STOD

objekt k bydlení

STŘÍBRSKÁ 252, STOD

objekt k bydlení

63.9

64.8

0.9

STŘÍBRSKÁ 268, STOD

objekt k bydlení

66.1

66.8

0.7

STŘÍBRSKÁ 54, STOD

zemědělská
usedlost

65.7

66.6

0.9

STŘÍBRSKÁ 55, STOD

objekt k bydlení

65.2

66.1

0.9

70

Interpretace výsledků výpočtu, protihluková opatření
Akustická studie prověřila možnost přepravy vytěžené zeminy po veřejných pozemních
komunikacích, zejména silnici I/26. Výpočet je proveden pro varianty, které představují
nejvyšší očekávané zatížení navrhovaných přepravních tras. Z výsledků výpočtu uvedených
v tabulce 24 vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navržených
přepravních tras (obec Líně, Zbůch, Stod) lze během provádění stavby předpokládat dodržení
hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž z dopravy v denní době.
Všechny uvažované varianty převozu zeminy k trvalému uložení na skládky jsou tedy z
hlediska dodržení hygienických limitů možné, nicméně nejmenší vliv na hlukové zatížení
chráněné zástavby v území má varianta I., tzn. přeprava celého objemu vytěžené zeminy po
SUDOP Praha a.s.
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staveništní komunikaci zřizované podél nového drážního tělesa (bez využití veřejných
komunikací).
Pro omezení hlukového zatížení chráněných staveb v bezprostředním okolí dopravních tras
staveništní dopravy na veřejných komunikacích budou přijata následující opatření:
•

Pro přepravu materiálu pro stavbu a případný odvoz demontovaných, roztříděných a
znovu využitelných odpadních materiálů bude v maximální možné míře využívána
železnice, veřejné pozemní komunikace budou pro staveništní dopravu využívány
pouze v nezbytně nutné míře. Staveništní doprava po veřejných komunikacích bude v
rámci stavby probíhat pouze v pracovní dny v denní době od 7:00 do 21:00 hodin,
v sobotu a v neděli nebudou veřejné komunikace pro těžkou dopravu stavby využívány.

•

Majitelé staveb pro trvalé bydlení situovaných v bezprostřední blízkosti stavby budou o
plánovaném využití veřejné komunikace pro převoz materiálů v předstihu informováni.

•

V případě, že během výstavby trati bude v předmětném úseku nezbytné využívat
dopravní trasy po silnicích III. třídy a místních komunikacích v intravilánu obcí pro
přepravu objemů materiálů nad rámec kapacit uvažovaných v této studii, bude
zhotovitelem stavby zpracováno protihlukové opatření ke snížení hlukové zátěže
dotčených staveb zasažených nadlimitním hlukem.

Závěr
Akustická studie posoudila výstavbu nové železniční trati Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
z hlediska zatížení okolní chráněné zástavby hlukem ze stavební činnosti.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že během výstavby nové železniční trati lze v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb zajistit dodržení hygienického limitu hluku pro stavební
činnost. Pro ochranu obytné zástavby v okolí stavby je třeba zajistit:
• Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny výhradně v denní době od 7:00
do 21:00 hodin. To znamená, že během ranní hodiny od 6:00 do 7:00 hodin a
během večerní hodiny od 21:00 do 22:00 hodin ani v noční době od 22:00 do 6:00
hodin nelze na staveništi provozovat hlučná strojní zařízení, jako jsou zemní kolové
popř. pásové stroje (bagr, nakladače, vibrační válec) nebo traťové stroje (pokladač
kolejových polí, automatická strojní podbíječka, zhutňovač štěrkového lože,
dynamický stabilizátor koleje).
• Snížení hlukového zatížení obytných staveb situovaných v blízkosti rekonstruované
železniční stanice Stod lze dosáhnout důsledným využíváním strojů a mechanizace
s co nejnižšími emisemi hluku, to platí zejména při volbě traťových strojů pro
úpravu, hutnění a homogenizaci kolejového lože.
Navržené plochy ZS jsou vhodné jako mezideponie zemního materiálu. Provoz na hlavní
deponii ZS 8, kde bude probíhat překládka zeminy z nákladních vozidel na železnici, nebude
mít negativní vliv na okolní chráněnou zástavbu. Rovněž při provozu na vytipované deponii
Starý Důl lze zajistit dodržení hygienického limitu pro stavební činnost, je však třeba
respektovat vyloučení provozu stavební mechanizace v ranní a večerní hodině.
Pro přepravu materiálů pro stavbu i převoz materiálů v rámci stavby bude přednostně
využívána železniční trať; veřejné komunikace budou využívány pouze v nezbytně nutné míře,
např. pro odvoz odpadních materiálů na skládky nebo příjezd stavební techniky. Staveništní
doprava po veřejných místních komunikacích bude probíhat pouze v denní době od 7:00 do
21:00 hodin.
SUDOP Praha a.s.
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Využití silnice I/26 pro přepravu vytěžené zeminy k trvalému uložení na skládky je možné,
nicméně, bude-li nutné překročit kapacity uvažované v této studii, musí zhotovitel stavby
přijmout potřebné protihlukové opatření ke snížení hlukové zátěže staveb, u kterých lze
očekávat nadlimitní hluk z dopravy (to se týká zejména zástavby v ulici Plzeňská ve Stodu).

D.I.4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vodní toky v kontaktu se zájmovým územím stavby

1

2

vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce
PBP
Vejprnického
potoka
10248993
1-10-01-1950
Skvrňany
Povodí Vltavy, s.p.
PBP
Vejprnického
potoka v km 5,0
12002214
1-10-01-1950
Vejprnice
Lesy ČR, s.p.

SUDOP Praha a.s.

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

ev. km 107,600 - začátek stavby, bez zásahu do koryta, pouze kolejové úpravy

SO 2-20-02 železniční most v km 2,169
Nově navržená trať překonává rokli (občasnou vodoteč), kde se pohybuje zvěř.
Nový mostní objekt je biokoridorem s průchozím průřezem 8,00 x 2,5 m a zároveň
slouží jako přemostění vodoteče. Nosná konstrukce je navržena jako polorám,
založený hlubině na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm, na kterých je nasazena
základová deska stojek rámu. Světlá šířka mostního otvoru je navržena 8,0 m. Výška
od upraveného dna vodoteče je v rozmezí 2,50 – 2,70 m v poli, u opěr je
snížena s ohledem na náběhy nosné konstrukce. V líci opěr je volná výška min. 2,2
m.
Výkopy se předpokládají ve svahované jámě (sklon 1:1,5); s ohledem na občasnou
vodoteč je nutné zajistit trvalý odtok vody ze stavební jámy.
Před mostem s ohledem na spád rokle cca 10% bude koryto vodoteče v šíři do 5 m
vydlážděno plochými kameny na sucho s velikostí hrany 150 až 400 mm, mezery
budou prosypány štěrkem 16/32 mm (s ohledem na migraci zvěře). Pod a za mostem
bude dno v šíři 5 m tvořeno štěrkem 32/64 mm (spád vodoteče je cca 1,6%), který
bude uložen na rovnaných kamenech, případně na hrubém štěrku 120/250 mm. Mezi
opěrami (případně okraji rokle) a středovým pruhem pro zvěř bude provedena
dlažba do betonu s příčným sklonem 5%.
Okolo křídel budou svahové kužely se sklonem 1:1,25 – 1.1,5 odlážděny lomovým
kamenem do betonu.
SO 2-81-02 Úprava vodoteče (občasná vodoteč), km 2,169
Stavební objekt řeší úpravu stávající občasné vodoteče. Vodoteč bude pod dráhou
převedena v mostním objektu, úprava toku bude řešit opevnění a usměrnění na
nátoku a výtoku do mostu tak, aby vodoteč podcházela trať pod kolmým úhlem a
nedocházelo k podemílání mostní konstrukce.
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3

vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

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

Sulkovský potok
ID 10250962
1-10-02-1060
k.ú. Vejprnice
Lesy ČR, s.p.

SO 2-20-03 železniční most v km 4,797
Most přemosťuje místní komunikaci, bezejmennou vodoteč a větev dálniční
křižovatky. Kolej je v místě mostu vedena ve výšce cca 14 m, v místě křížení s větví
dálniční křižovatky je rozdíl výšky TK a nivelety silnice 9,8 m. Stávající větev
křižovatky je nutné přemostit jedním polem NK, vzhledem k šikmému křížení je
délka přemostění 43 m. Prostorové uspořádání na mostě zohledňuje délku mostu,
jeho přímé navázání na následující mostní objekt převádějící trať přes dálnici D5
(SO 22004 – NK – navržen Langerův nosník s revizními chodníky umístěnými vně
hlavních nosníků), a max. rychlost 200 km/h a s toho vyplývající umístění oddělení
revizních chodníků od VMP.
3 samostatné NK, NK - spojitý komorový nosník s konzolami z předpjatého
monolitického betonu, opěra železobetonová komorová (O1), železobetonové pilíře,
založení na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm. Rozpětí 2x 31 m (NK1) + (34 m
+ 47 m + 34 m (NK2)) + 2x 31 m (NK3), délka NK 248 m.
V blízkosti koryta toku bude prováděno zakládání a výstavba pilířů P2 a P3. Volná
výška pod mostem v místě koryta toku je přibližně 12 m, mostní pole mezi pilíři P2
a P3 má rozpětí cca 34 m.

SUDOP Praha a.s.
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vodoteč
ID toku (CEVT)
ČHP
katastrální území
správce

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

4 LBP
Lučního
potoka
10261909
1-10-02-1030
Úherce u Nýřan
Povodí Vltavy, s.p.

SO 2-21-05 Propustek v km 8,777
Pod náspem výšky cca 5,9 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče
SO 2-81-03 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky
2,0m a světlé výšky 2,5 m; délka propustku je 30,0 m. Propustek je sestaven z
prefabrikovaných dílů délky 2,0 m a na obou stranách je zakončen šikmými čely.
Před vtokem jsou do vývařiště zaústěny pravostranné příkopy. Na základě
hydrotechnického výpočtu je vodoteč převáděna prostřednictvím rámového
propustku světlé šířky 2,0 m; volná výška nade dnem vodoteče je 2,15 m (výška při
průtoku Q100 = 2,02 m).
SO 2-81-03 Úprava vodoteče, km 8,777
Stavební objekt řeší úpravu stávající občasné vodoteče. Vodoteč bude pod dráhou
převedena v mostním objektu, úprava toku bude řešit opevnění a usměrnění na
nátoku a výtoku do mostu tak, aby vodoteč podcházela trať pod kolmým úhlem a
nedocházelo k podemílání mostní konstrukce.

SUDOP Praha a.s.
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5

Luční potok
100100420
1-10-02-1030
Úherce u Nýřan
Povodí Vltavy, s.p.

SO 2-20-07 Železniční most v km 8,261
Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Luční potok, na mostní objekt z
obou stran navazuje přeložka Lučního potoka – SO 2-81-04. Přesypaný
železobetonový klenbový uzavřený rám. Uzavřený rám se spodní deskou je založen
na roznášecí železobetonové desce. Rozpětí - 7,67 m, délka přemostění - 7,30 m,
volná výška pod mostem - 4,25 m, světlost mostního otvoru - 7,41 m, šířka mostu 30 m.
SO 2-81-04 Úprava vodoteče, km 8,968
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu Lučního potoka. Bude se jednat o
opevnění toku z důvodu stabilizace vodoteče v místě křížení s dráhou. Současně je
uvažováno s menší směrovou úpravou tak, aby tok křížil železnici kolmo.

6

PBP
VT
ID
10260696
1-10-02-1030
Úherce u Nýřan
Správce se neurčuje

SO 2-21-07 Propustek v km 10,581
Nový propustek řeší převedení přeložky vodoteče pod novou železniční tratí.
Zároveň převádí levostranné příkopy na pravou stranu trati jejich zaústěním do
vývařiště na vtoku do propustku. Prostřednictvím vývařiště je na vodoteč připojen i
pravostranný příkop vedený podél trati od Domažlic. Pod náspem výšky cca 7,15 m
nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče SO 2-81-05 prostřednictvím
železobetonového rámového propustku světlé šířky 2,0m a světlé výšky 2,0 m; délka
propustku je 35,5 m. Propustek je sestaven z prefabrikovaných dílů délky 2,0 m (1,5
m) a na obou stranách je zakončen šikmými čely.
SO 2-81-05 Úprava vodoteče, km 10,619
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu vodoteče. Vodoteč bude upravena pouze
směrově. Korytu zůstane přírodní ráz, bude oseto travním porostem.

SUDOP Praha a.s.
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7

Zálužský potok
10100683
1-10-02-1040
Týnec u Chotěšova
Povodí Vltavy, s.p.

SO 3-20-01 Železniční most v km 122,422
Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Zálužský potok, na mostní
objekt z obou stran navazuje přeložka Zálužského potoka – SO 3-81-01. Je navržen
železobetonový klenbový uzavřený rám se spodní deskou. Je založen na roznášecí
železobetonové desce. Mostní klenbová konstrukce je přesypaná. Rozpětí - 7,67 m,
počet mostních otvorů - 1, délka přemostění - 7,26, volná výška pod mostem - 3,87
m, světlost mostního otvoru - 7,41 m, šířka mostu - 37,50 m. Konstrukce mostu
převede Zálužský potok v korytě se stejným průtočným průřezem. Mostní objekt
vyhoví na průtok Q100.
SO 3-21-93 Propustek v ev. km 129.020 - demolice - demolice stávajícího
propustku na opouštěné trati
Propustek bude demolován. Svislé boky propustku budou ubourány 150 mm nad
úroveň koryta a ponechány. Dlažba dna propustku bude vyčištěna a vyspárována.
Svahy provedených výkopů budou zatravněny.
SO 3-81-01 Úprava vodoteče, km 122,422
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu Zálužského potoka. Bude se jednat o
opevnění toku z důvodu stabilizace vodoteče v místě křížení s dráhou. Současně je
uvažováno se směrovou úpravou tak, aby tok křížil železnici kolmo.

8

LBP Radbuzy
10269874
1-10-02-0940
Chotěšov
Povodí Vltavy, s.p.

SO 4-21-02 Propustek v km 124,055
Nový propustek řeší převedení přeložky vodoteče pod novou železniční tratí.
Zároveň převádí pravostranné příkopy na levou stranu trati jejich zaústěním do
vývařiště na vtoku do propustku. Prostřednictvím vývařiště jsou na vodoteč
připojeny i levostranné příkopy vedené podél trati.
Pod náspem výšky cca 12,3 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče
SO 4-81-01 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky
2,0m a světlé výšky 2,3 m; délka propustku je 62,0 m. Propustek je sestaven z
prefabrikovaných dílů délky 2,0 m, na obou stranách je zakončen šikmými čely.
Před vtokem jsou do vývařiště zaústěny pravostranné příkopy, na výtoku jsou
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prostřednictvím vývařiště připojeny na vodoteč z obou stran levostranné drážní
příkopy.
Volná výška nade dnem vodoteče je 1,90 m (výška při průtoku Q100 = 1,87 m).
SO 4-30-02 Přeložka komunikace III/0266 (Železniční most v km 123,989)
(silniční propustek)
SO 4-81-01 Úprava vodoteče, km 124,070
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu vodoteče. Bude se jednat o opevnění
toku z důvodu stabilizace vodoteče v místě křížení s dráhou. Současně je uvažováno
se směrovou úpravou tak, aby tok křížil železnici kolmo.

9

LBP LBP Radbuzy
10273250
1-10-02-0940
Chotěšov
správce se neurčuje

SO 4-21-03 Propustek v km 125,740
Pod novým železničním náspem výšky cca 1,7 m je převáděna voda z údolnice
(terénní prohlubně) z pravé strany tratě na levou prostřednictvím trubního propustku
DN 1000 mm. Propustek na levou stranu tratě převádí zároveň pravostranné
zahloubené příkopy, které jsou před vtokem na propustek připojeny prostřednictvím
vývařiště. Propojení propustku na výtoku s levostranným příkopem je provedeno
rovněž prostřednictvím vývařiště. Délka propustku 15,3 m.
SO 4-81-02 Úprava vodoteče, km 125,740
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu a opevnění terénu z důvodu vyústění
propustku.

10

LBP Radbuzy
10274156
1-10-02-0940
Stod
Povodí Vltavy, s.p.

SO 4-21-04 Propustek v km 126,175
Pod náspem výšky cca 2,73 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče
SO 4-81-03 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky
2,0m a světlé výšky 2,5 m; délka propustku je 22,0 m. Propustek je sestaven z
prefabrikovaných dílů délky 2,0 m, na obou stranách je zakončen šikmými čely.
Před vtokem jsou do vývařiště zaústěny pravostranné příkopy, na výtoku jsou
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prostřednictvím vývařiště připojeny na vodoteč z obou stran levostranné drážní
příkopy.
SO 4-81-03 Úprava vodoteče, km 126,168
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu vodoteče. Bude se jednat o opevnění
toku z důvodu stabilizace vodoteče v místě křížení s dráhou. Současně je uvažováno
s menší směrovou úpravou tak, aby tok křížil železnici kolmo.

Pozn.:

ČHP – číslo hydrologického povodí
CEVT – centrální evidence vodních toků

Záplavové území
Zájmové území stavby nezasahuje do žádného úředně stanoveného záplavového území.
Zájmové území stavby neprochází rizikovým území s povodňovým ohrožením při přívalových
srážkách. (zdroj: www.povis.cz, mapa rizikových území při přívalových srážkách)
Podzemní vody
Individuální zdroje podzemních vod
Využívání kvartérní zvodně a přípovrchové zvodně vázané na svrchní zvětralé a rozpukané
paleozoické uloženiny plzeňské pánve probíhá na úrovni studní individuálního zásobování.
Studny hromadného zásobování jímají hlubší zvodnění vázané na hlubší puklinový systém
sedimentů plzeňské pánve. Pro určení reálné možnosti ovlivnění jímacích objektů je nutné co
nejpřesnější ověření průběhu hladiny podzemní vody. Za tím účelem bylo v relevantní
vzdálenosti od osy budoucí železniční trati (cca 250 m) provedeno hydrogeologické mapování.
Celkem bylo v rámci předkládaného hydrogeologického průzkumu vymapováno a
pasportizováno 28 jímacích objektů. Z toho 19 je domovních studní využívaných jako zdroj
pitné a užitkové vody pro rodinné domy či rekreační objekty. Jedna studna slouží k zásobení
zemědělské farmy s mlékárnou (S101), další studny slouží k zásobení průmyslových areálů
(severní okraj Stodu) či se jedná o nevyužívané studny u drážních objektů. Vlastní originály
protokolů zaměření jsou uloženy u archívního posudku zpracovatele. Označené studny 1- 4, 6,
7, 13, 14, 20, 105 se nacházejí v katastrálním území Stod, studny 30 - 32, 34, 35, 39, 40, 45, 46
se nacházejí v katastrálním území Zbůch studny 101, 106 - 110 jsou situovány v k.ú. Líně,
studny 102 a 103 se nacházejí v k.ú. Vejprnice, studna 104 se nachází v katastrálním území
Chotěšov. Převážná část studní se nachází v útvaru podzemních vod Plzeňská pánev (ID
51100), pouze část studní v k.ú. Stod se nachází v útvaru podzemních vod Krystalinikum a
proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část (ID 62221).
Individuální studny jsou užívány převážně jako zdroje užitkové vody a k zálivce zahrady.
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Z hlediska vodohospodářského zásobování pitnou vodou jsou obce (příslušné nemovitosti) v
zájmovém území převážně napojeny na veřejnou vodovodní síť, nebo mají možnost se k
vodovodu připojit. Výjimkou jsou pouze osamocené objekty, nebo objekty vzdálenější od
okraje obce využívající studny i jako zdroj pitné vody.
V rámci stavby může dojít k negativnímu ovlivnění vydatnosti mělkých jímacích objektů pouze
v případě, že se nacházejí v dosahu drenážního účinku projektovaných zářezů, které by
zasahovaly pod hladinu podzemní vody. V místech násypových těles neočekáváme vlivem
jejich konsolidace takové stlačení kvartérních zemin, které by ovlivnilo propustnost
horninového prostředí v dosahu proudění podzemní vody a tím i vydatnost jímacích objektů.
Z hlediska vodohospodářského zásobování pitnou vodou jsou obce (příslušné nemovitosti) v
zájmovém území převážně napojeny na veřejnou vodovodní síť, nebo mají možnost se k
vodovodu připojit. Výjimkou jsou pouze osamocené objekty, nebo objekty vzdálenější od
okraje obce využívající studny i jako zdroj pitné vody.
V rámci stavby může dojít k negativnímu ovlivnění vydatnosti mělkých jímacích objektů pouze
v případě, že se nacházejí v dosahu drenážního účinku projektovaných zářezů, které by
zasahovaly pod hladinu podzemní vody. V místech násypových těles neočekáváme vlivem
jejich konsolidace takové stlačení kvartérních zemin, které by ovlivnilo propustnost
horninového prostředí v dosahu proudění podzemní vody a tím i vydatnost jímacích objektů.
Významné stavební objekty z hlediska zemních výkopových prací
Železniční spodek
Zářezy v úsecích trati v nové stopě
- staničení cca km 107,950 - 0,134 (hloubka zářezu až 3,5 m)
Podzemní vody jsou dotovány pouze atmosférickými srážkami. V prostředí kvartérních
sedimentů se jedná o vodní režim průlinový, v prostředí hornin skalního podkladu pak o režim
kombinovaný průlinově-puklinový. Trvalé přítoky do zářezu nejsou očekávány. Vzhledem k
rozsahu infiltrační oblasti nad projektovan ým zářezem nelze v silně srážkově nadprůměrných
obdobích či po jarním tání sněhu vyloučit minimální levostranné přítoky (v desetinách
vteřinového litru) z deluviálních písčitých uloženin či z bazální části zvětralin.
Vzhledem k morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je
nutné realizovat nadzářezový příkop/zemní val vlevo.
- staničení cca km 0,350 - 0,814 (hloubka zářezu až 5 m)
Zářez je v celé své délce veden nad hladinou podzemní vody. Archivním průzkumným vrtem
nebyla hladina podzemní vody do hloubky 18 m pod terénem zastižena.
Podzemní vody jsou dotovány pouze atmosférickými srážkami. V prostředí kvartérních
sedimentů se jedná o vodní režim průlinový, v prostředí hornin skalního podkladu pak o režim
kombinovaný průlinově-puklinový.
Trvalé přítoky do zářezu nejsou očekávány. Vzhledem k rozsahu infiltrační oblasti nad
projektovaným zářezem nelze v silně srážkově nadprůměrných obdobích či po jarním tání
sněhu vyloučit minimální levostranné přítoky (v desetinách vteřinového litru) z diluviálních
písčitých uloženin či z bazální části zvětralin.
Vzhledem k morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je
nutné realizovat nadzářezový příkop/zemní val vlevo.
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- staničení cca km 1,290 - 4,220 (hloubka zářezu max 11 m v km 2,180 a 3,980 s hlubokou
erozní rýhou)
V tomto úseku byla ustálená hladina podzemní vody ověřena pouze na konci zářezu v
prachovcích plzeňské pánve cca 8 m pod úrovní terénu.
Podzemní vody svrchních zvodnění jsou dotovány pouze atmosférickými srážkami. V prostředí
kvartérních sedimentů se jedná o vodní režim průlinový, v prostředí hornin skalního podkladu
pak o režim kombinovaný průlinově-puklinový.
Vzhledem k očekávané složité litologické stavbě zářezu nelze vyloučit lokální výrony mělce
infiltrovaných srážkových vod, případně vod podzemních – lokální horizonty, které nebyly
zastiženy vrtným průzkumem. Při uvažování sezónního kolísání nelze vyloučit, že hladina
podzemní vody lokálně dosáhne úrovně založení projektované přeložky trati. Lokální výrony
vod lze očekávat zejména v období tání sněhu, nebo vydatnějších srážek. Bude se jednat o
mělce infiltrované srážkové vody. V takovém případě by šlo o občasný přítok minimální,
řádově do cca 0,1 l/s, v první třetině zářezu by však vzhledem k vysoké propustnosti
neogenních uloženin mohl teoreticky dosahovat dle provedených výpočtů až cca 2 l/s.
Lokální přítoky z puklinového systému prachovců plzeňské pánve budou v případě jejich
zastižení postupně klesat, mohou ale být trvalého charakteru (na základě kvalifikovaného
odhadu s použitím dat z provedených hydrodynamických zkoušek předpokládáme, že takový
přítok do projektovaného zářezu bude řádově cca do 0,2 l/s).
Veškeré výrony vod bude nutné řádně zdokumentovat a podchytit svahovými, případně ve dně
zářezu i příčnými žebry a gravitačně odvést mimo těleso zářezu. Při plošně rozsáhlejších
výronech bude nutné lokálně realizovat gravitačně odvodněný plošný drén. Vzhledem k
morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je nutná
realizace nadzářezového příkopu/zemního valu vlevo i vpravo.
- staničení cca km 5,280 - 8,064 (hloubka zářezu až 11 m)
V tomto úseku byla hladina podzemní vody zastižena nepravidelně a to zejména lokální
zavěšené zvodně v počátečním úseku zářezu a dále zvodnění paleozoických pískovců na konci
úseku, kde může souvislý horizont podzemní vody zasahovat až do hloubkového dosahu
zářezu. Na začátku zářezu nelze vyloučit nepravidelné výskyty lokálních zvodní, které nebyly
zastiženy vrtným průzkumem.
Průzkumnými vrty byla naražená či ustálená hladina podzemní vody ověřena v hloubce od cca
1 m p.t. po cca 9,30 m p.t.
Podzemní vody jsou dotovány pouze atmosférickými srážkami. V prostředí kvartérních
sedimentů se jedná o vodní režim průlinový, v prostředí hornin skalního podkladu pak o režim
kombinovaný průlinově-puklinový.
Při uvažování sezónního kolísání nelze vyloučit, že hladina podzemní vody lokálně dosáhne
úrovně založení projektované přeložky železniční trati. Lokální výrony vod lze očekávat
zejména v období tání sněhu, nebo vydatnějších srážek. Bude se jednat o mělce infiltrované
srážkové vody. V takovém případě by se jednalo o minimální, spíše pravostranný přítok,
řádově do 0,2 l/s.
V druhé polovině zářezu, hloubené v paleozoických pískovcích a prachovcích plzeňské pánve
mohou být zastiženy zvodnělé pukliny či tektonické poruchy. Tyto soustředěné pravostranné
přítoky budou postupně slábnout, mohou však mít trvalý charakter. Je odhadováno, že
dlouhodobě celkové přítoky do zářezu nepřesáhnou 0,5 - 1 l/s.
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Veškeré výrony vod bude nutné řádně zdokumentovat a podchytit svahovými, případně ve dně
zářezu i příčnými žebry a gravitačně odvést mimo těleso zářezu. Při plošně rozsáhlejších
výronech bude nutné lokálně realizovat gravitačně odvodněný plošný drén.
Vzhledem k morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je
nutná realizace nadzářezového příkopu/zemního valu vlevo i vpravo.
- staničení cca km 9,560 - 9,670 (hloubka zářezu do 2,5 m)
Průzkumnými vrty byla ustálená hladina podzemní vody ověřena nejvýše v hloubce cca 5 m
p.t. Realizace daného úseků stavby nebude zasahovat pod souvislou a stálou hladinu podzemní
vody. Trvalé přítoky do zářezu nejsou očekávány.
- staničení cca km 10,830 - 122,200 (hloubka zářezu až 7,5 m)
V tomto úseku byla hladina podzemní vody zastižena pouze jedním vrtem na začátku úseku
(1,05 m pod terénem), v dalším úseku zářezu nebyly vrty z důvodu nesouhlasu majitele
pozemku realizovány (průzkumné vrty realizované v rámci průzkumu pro přeložku silnice I/26
D5 – Stod nezasahují pod niveletu projektovaného zářezu železniční trati).
Podzemní vody jsou dotovány pouze atmosférickými srážkami. V prostředí kvartérních
sedimentů se jedná o vodní režim průlinový, v prostředí hornin skalního podkladu pak o režim
kombinovaný průlinově-puklinový.
Nelze vyloučit výskyt souvislého horizontu podzemní vody v hloubkovém dosahu zářezu. V
takovém případě by bylo možné očekávat iniciální přítok řádově do 0,5 až 1 l/s, který by časem
po ustálení hydraulických poměrů poklesl. Vzhledem k rozsahu infiltrační oblasti nad
projektovaným zářezem nelze v silně srážkově nadprůměrných obdobích či po jarním tání
sněhu vyloučit minimální pravostranné přítoky (v desetinách vteřinového litru) z diluviálních
písčitých uloženin či z bazální části zvětralin.
Veškeré výrony vod bude nutné řádně zdokumentovat a podchytit svahovými, případně ve dně
zářezu i příčnými žebry a gravitačně odvést mimo těleso zářezu. Při plošně rozsáhlejších
výronech bude nutné lokálně realizovat gravitačně odvodněný plošný drén.
Vzhledem k morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je
nutná realizace nadzářezového příkopu/zemního valu vpravo.
- staničení cca km 124,606 - 125,766 (hloubka zářezu 7 m)
V tomto úseku byla hladina podzemní vody zastižena nepravidelně a to pravděpodobně lokální
zvodně v propustnějších tercierních uloženinách. Průzkumným vrtem byla ustálená hladina
podzemní vody ověřena v hloubce 4,60 m p.t.
Podzemní vody jsou dotovány pouze atmosférickými srážkami v širším okolí.
Při uvažování sezónního kolísání nelze vyloučit, že hladina podzemní vody lokálně dosáhne
úrovně založení projektované přeložky železniční trati. Vzhledem k rozsahu infiltrační oblasti
nad projektovaným zářezem lze lokální výrony vod očekávat zejména v období tání sněhu,
nebo vydatnějších srážek. Bude se jednat o mělce infiltrované srážkové vody. V takovém
případě by se jednalo o minimální pravostranný přítok, řádově do 0,1 l/s. Trvalé přítoky do
zářezu nejsou očekávány.
Vzhledem k očekávané složité litologické stavbě zářezu nelze vyloučit lokální výrony mělce
infiltrovaných srážkových vod, případně vod podzemních – lokální horizonty, které nebyly
zastiženy vrtným průzkumem. Veškeré výrony vod bude nutné řádně zdokumentovat a
podchytit svahovými, případně ve dně zářezu i příčnými žebry a gravitačně odvést mimo těleso
zářezu. Při plošně rozsáhlejších výronech bude nutné lokálně realizovat gravitačně odvodněný
plošný drén.
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Vzhledem k morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je
nutná realizace nadzářezového příkopu/zemního valu vpravo.
- staničení cca km 126,286 - 126,796 (hloubka zářezu 7 m)
Realizace daného úseku stavby nebude zasahovat pod souvislou a stálou hladinu podzemní
vody. Trvalé přítoky do zářezu nejsou očekávány. Vzhledem k rozsahu infiltrační oblasti nad
projektovaným zářezem nelze v případě zastižení písčitějších uloženin vyloučit lokální výrony
vod, zejména v období tání sněhu, nebo vydatnějších srážek. Lokální výrony je nutné řádně
zdokumentovat a podchytit štěrkovými žebry, které budou zaústěny do patního odvodňujícího
příkopu.
Vzhledem k morfologii terénu musí být zabráněno stékání ronových vod po svazích zářezu, je
nutná realizace nadzářezového příkopu/zemního valu vpravo.
- staničení cca km 127,196 - 127,396 (hloubka zářezu do 3,5 m)
Archivním průzkumným vrtem byla ustálená hladina podzemní vody ověřena v hloubce
cca 8,5 m p.t.
Realizace daného úseků stavby nebude zasahovat pod souvislou a stálou hladinu podzemní
vody. Trvalé přítoky do zářezu nejsou očekávány.
- staničení cca km 127,836 - 128,650 (hloubka zářezu do 6 m)
Vzhledem k pozdějším změnám v projektu přeložky, kdy došlo k prodloužení trasy, změně
směrového vedení trati a změně nivelety, nebyly v prostoru zářezu provedeny průzkumné
sondy. Orientační zhodnocení hydrogeologických poměrů v daném úseku trati je proto
založeno na archivních podkladech ze vzdálenějších vrtů (realizovaných pro přeložku silnice).
Výskyt podzemní vody je vázán na svrchní zvětralé polohy dioritů stodského masivu a na jeho
puklinový systém. V místech výskytu reliktů terciérních uloženin je mělké zvodnění vázáno na
bázi terciérních hlinitých písků a štěrků. Hladina vod v prostředí stodského masivu je převážně
napjatá, v prostředí terciérních uloženin je hladina podzemní vody volná až mírně napjatá.
K dotacím zvodnění dochází z atmosférických srážek v širším infiltračním území.
Na základě dostupných archivních informací nelze přesněji určit, zda bude zářez zasahovat pod
úroveň hladiny podzemní vody. Ve srážkově vydatnějším období lze předpokládat dočasný
výskyt mělce infiltrovaných srážkových vod ve svrchních částech kvartérních sedimentů.
Objekty nových silničních a železničních mostů – popis zemních prací
- SO 2-20-01 Železniční most v km 1,046
- účel objektu - přemostění komunikace, jednopolová spřažená konstrukce z tyčových
prefabrikátů a ŽB desky, masivní železobetonové krabicové opěry založené na
velkoprůměrových pilotách.
Hloubení základových jam po úroveň vrtání, zhotovení šablon a provedení pilotového založení,
odtěžení stavebních jam po úroveň základových spár a jejich úprava, před zahájením prací musí
být proveden výkop silničního tělesa SO 2-30-03 přeložka ulice Prostřední (Plzeň)
- SO 2-20-02 Železniční most v km 2,169
- přemostění biokoridoru a vodoteče s průřezem 8x2,5 m, železobetonový polorám založený na
velkoprůměrových pilotách Ø 1200 mm. Výkop na úroveň základové spáry, zajištění odtoku
vody ze stavební jámy, zhotovení pilot.
- SO 2-20-03 Železniční most v km 4,797
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- přemostění místní komunikace, drobného vodního toku a větve dálniční křižovatky, spojitý
komorový nosník s konzolami z předpjatého monolitického betonu, opěra železobetonová
komorová (O1), železobetonové pilíře, založení na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm.
Piloty pro založení opěry O1 budou prováděny z úrovně základové spáry umístěné v násypu
železničního tělesa. Piloty pro založení pilířů budou prováděny z upraveného terénu s využitím
hluchého vrtání. Základy budou prováděny v otevřených stavebních jámách. Stavební jámy pro
základy pilířů P3 a P4, které jsou umístěny ve svahu násypu tělesa křižovatkové větve, budou
ze strany silnice zajištěny kotveným záporovým pažením.
- SO 2-20-04 Železniční most v km 4,988
- přemostění dálnice D 5, ocelová konstrukce s ortotropní mostovkou - Langerův nosník,
železobetonový pilíř (sdružený pilíř pro uložení SO 2-20-03 a SO 2-20-04), opěra
železobetonová komorová (O2), založení na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm. Piloty pro
založení opěry O1 (sdruženého pilíře) a opěry O2 budou prováděny z upraveného terénu s
využitím hluchého vrtání. Základy budou prováděny v otevřených stavebních jámách.
- SO 2-20-05 Železniční most v km 5,105
- přemostění silnice SO 2-30-13 Přeložka ulice Polesní (Sulkov), železobetonový polorám
s průřezem 8 x 4,35, založený na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm. Výkopy se
předpokládají ve svahované jámě (sklon 1:1 - 1,5). V jámě se může vyskytnout spodní voda,
proto bude nutné výkopovou jámu vybavit jímkami pro čerpání vody – bude-li to nutné.
- SO 2-20-06 Železniční most v km 8,261
- přemostění SO 2-30-19 přeložka polní cesty, železobetonový polorám s průřezem 9 x 5,369,
založený na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm. Výkopy se předpokládají pažené
štětovnicemi s ohledem na výskyt spodní vody – pro každou stěnu polorámu s přilehlými
rovnoběžnými křídly vzniknou uzavřené stavební jámy. Výkopové jámy budou vybaveny
jímkami pro čerpání vody.
- SO 2-20-07 Železniční most v km 8,968
- přemostění Lučního potoka, železobetonový klenbový uzavřený rám s průřezem 7,3 x 4,25 se
spodní deskou založený na roznášecí železobetonové desce. Výkopy se předpokládají pažené
štětovnicemi s ohledem na výskyt spodní vody – pro provedení tenkostěnné železobetonové
konstrukce vznikne uzavřená stavební jáma, bude vybavena jímkami pro čerpání vody.
- SO 2-22-01 Silniční most v km 1,535
- převedení lesní cesty přes novou železniční trať v zářezu. Přesypaná železobetonová klenba,
spodní stavba je tvořena samotnou klenbou mstu s křídly tvořenými armovanými zeminami,
založení klenby je plošné. Rozpětí oblouku je 20,40 m. Základy se zbudují v otevřených
stavebních jámách. Zářez železničního tělesa bude vybudován v předstihu.
- SO 2-22-02 Silniční most v km 2,370
- přemostění nové železniční trati v zářezu pro přístupovou komunikaci Studentská (Vejprnice)
- K Plzni (Plzeň), předpjatá 3-polová deska s konzolami, masivní železobetonové opěry se
zavěšenými křídly, založené na velkoprůměrových pilotách, pilíře budou založeny plošně,
rozpětí nosné konstrukce 12,7 m+17 m+12 m. Základy se zbudují v jednostranně pažených
stavebních jámách. Zářez železničního tělesa bude vybudován v předstihu.
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- SO 2-22-03 Silniční most v km 3,585
- přemostění nové železniční trati v zářezu pro stávající silnici III/2032. Rám s otevřeným
uspořádáním předpjatou mostovkou. Spodní stavbu tvoří dříky rámu s vlečnými přechodovými
deskami s křídly tvořenými armovanými zeminami s betonovými obkladovými prvky, založení
mostu je hlubinné, obkladové prvky jsou založeny plošně. Rozpětí nosné konstrukce je 17,250
m, volná výška pod mostem je min. 7,30 m. Základy se zbudují v otevřených stavebních
jámách. Zářez železničního tělesa bude vybudován v předstihu.
- SO 2-22-04 Silniční most v km 7,105
- přemostění nové železniční trati v zářezu pro silnici III/2033 (Tlučná - Líně). Předpjatá 3polová deska s konzolami, masivní železobetonové opěry se zavěšenými křídly i pilíře jsou
založené na velkoprůměrových pilotách. Rozpětí nosné konstrukce 13 m + 17 m + 12 m, volná
výška pod mostem min. 7,2 m. Základy se zbudují v jednostranně pažených stavebních jámách.
Zářez železničního tělesa bude vybudován v předstihu.
- SO 2-22-05 Silniční most v km 9,722
- přemostění nové železniční trati v zářezu pro silnici II/180 (Úherce - Zbůch). Předpjatá 5polová deska s konzolami, masivní železobetonové opěry se zavěšenými křídly, založené na
velkoprůměrových pilotách, pilíře jsou založeny plošně.
- SO 2-23-01 Zárubní zeď (silnice) km 1,050-1,173
- gabionová tížná zeď délky 114 m, tloušťka základového gabionu 2,5 - 4,0m, výška zdi 2,5 6,75 m. Výkopy se předpokládají v zapažené stavební jámě, aby se co nejméně zasahovalo do
přilehlých zastavěných pozemků nebo do zalesněného svahu. Pažení je navrženo z mikrozápor
kotvených v několika úrovních. Předpokládá se postupné příložné pažení prováděné po etážích
shora, každá etáž bude vždy zakotvená (po svahu za navrhovanou zdí se nebude moci
pohybovat vrtná souprava pro provádění vrtů pro zápory).
- SO 3-22-01 Silniční most v km 11,081
- přemostění nově vybudované ŽST Zbůch pro přístupovou komunikaci VAČINA. Předpjatá 4polová deska s konzolami, masivní železobetonové opěry se zavěšenými křídly, založené na
velkoprůměrových pilotách, pilíře jsou založeny plošně. Rozpětí nosné konstrukce je 16
m+2x23 m +16 m, volná výška pod mostem je min. 7,70 m. Základy pilířů se zbudují v
jednostranně pažených stavebních jámách, kromě základu středového pilíře, který je v otevřené
stavební jámě.
- SO 5-22-01 Silniční most v km 127,476
- převedení komunikace II/230 přes trať na ulici Sibiřská ve Stodu. Předpjatá deska, 1 mostní
otvor, masivní železobetonové krabicové opěry plošně založené, křídla železobetonová, šikmá,
plošně založená oddilatovaná od opěr. Rozpětí nosné konstrukce 18 m, volná výška pod
mostem min. 7,314 m. Základy se zbudují v otevřených stavebních jámách, částečně pažených.
Vodohospodářské objekty
- SO 2-81-01 Úprava ČOV a vsakování (benzina MOL) - Posun ČOV a změna polohy
zasakovacích žeber. Stávající ČOV se nachází v zářezu navrhované trati. Dle informací
provozovatele se jedná o ČOV na splaškové vody od motorestu a čerpací stanice. Čistírna se
skládá z dvou stupňů – biologického předčištění a pískového filtru s následným vsakováním.
Potrubní vedení
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- SO 5-70-06 Vodní zdroj a přípojka vody pro TNS
- trafostanice bude napojena na vlastní novou studnu. Hloubka vrtané studny bude dle
předběžného odhadu geologa cca 50 m. V případě nevyhovující kvality vody bude trafostanice
osazena vlastní domovní úpravnou vody.
Potrubní vedení
SO 5-70-06 Vodní zdroj a přípojka vody pro TNS
- trafostanice bude napojena na vlastní novou studnu. Hloubka vrtané studny bude dle
předběžného odhadu geologa cca 50 m. V případě nevyhovující kvality vody bude trafostanice
osazena vlastní domovní úpravnou vody.
Vodohospodářsky chráněná území
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Stavba se nenachází v 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)
Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního léčivého zdroje.
Odvodnění optimalizovaného úseku
SO 1-11-01.1 Plzeň - Zbůch - odb. Nová Hospoda, železniční spodek
SO 2-11-01.1 Plzeň - Zbůch, železniční spodek
SO 3-11-01.1 ŽST Zbůch, železniční spodek
SO 3-11-02.1 ŽST Zbůch - vlečka letiště Líně, železniční spodek
SO 54-11-01.1 Zbůch - Stod, železniční spodek
SO 55-11-01.1 ŽST Stod, železniční spodek – var5
Jako kapacitní odvoďnění jsou navrženy příkopy TZZ3 s podbetonováním. V místech kde
nedostatek prosotru neumožnuje zřídit otevřený příkop, nebo jeho zřizování není žádoucí
z hlediska záborů jsou navrženy příkopové žlaby UCH/UCB. Žlaby jsou vždy zakryty
pochozím betonovým poklopem. Pro odvedení vod z otevřených příkopů, které není možné
vyústit jinak než do kanalizace, nebo je nutné vodu z příkopu přesunout do souběžného příkopu
jsou navrženy horské vpusti.
Zakryté odvodnění
Trativody budou zhotoveny z plastových trativodních trubek DN150 a DN200
s neperforovaným dnem. Minimální podélný sklon je navržen 2,5 ‰. Minimální osová
vzdálenost trativodu od koleje je 2,375 m, trativody jsou navrženy ekvidistantně od koleje.
V místech přechodů pod kolejemi a při sklonu trativodu menším než 3,0 ‰ budou trativody
podbetonovány a opatřeny opěrkami. Trativodní rýha bude vyplněna štěrkodrtí fr. 16/31,5 mm
a obalena separační geotextílií 300 g/m2 s přesahem min. 0,5 m na zemní pláň. V případě
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splnění filtračního kritéria nebude geotextílie položena. Dno trativodů je navrženo v hloubce
minimálně 0,30 m pod zemní plání.
Trativodní šachty vrcholové a kontrolní budou plastové DN400 s poklopem se zámkem.
Trativodní šachty koncové a přípojné budou betonové DN800 s kalovým prostorem a dnem
z betonu. Betonové šachty budou zakryty revizním nástevcem.
Svodné potrubí je navrženo z plastových trub DN min 200. Rýha bude vyplněna hutněným
výkopkem. Šachty na svodném potrubí budou betonové DN 800. Při souběhu trativodního
potrubí a svodného potrubí je trativod oddělen min. 0,20 m těsnící nepropustnou vrstvou.
Trativodní výústi jsou navrženy jako odláždění svahu lomovým kamenem v okolí 0,5 m od
povrchu potrubí.
Úsek
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981
vlevo koleje č. 981/1
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 982
vpravo koleje č. 982
vpravo koleje č. 982
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 984
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
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Typ odvodnění
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
UCH2
TZZ3
trativod
TZZ3
UCH0
TZZ3
TZZ3
trativod
trativod
TZZ3
UCH2
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3

od
107,799
107,821
107,891
107,909
107,927
0,135
0,345
0,480
0,583
0,930
107,915
0,073
0,235
0,699
0,345
1,069
1,192
2,174
2,174
3,294
3,294
3,972
3,972
5,005
5,269
5,269
5,925
5,925
7,397
7,398
8,430
8,579
8,777
8,972
8,972
9,700
9,739

do
107,819
107,891
107,907
107,927
0,135
0,205
0,580
0,582
0,930
1,044
0,073
0,194
0,699
0,854
0,461
2,159
2,159
3,294
3,294
3,971
3,971
4,718
4,718
5,269
5,923
5,923
7,397
7,398
8,428
8,428
8,579
8,776
8,963
9,705
9,700
9,739
10,357

Vyústěno do
SO 1-21-01
SO 1-21-01
SO 1-21-02
SO 1-21-02
SO 1-21-02
SO 1-70-03
UCH2 k. č. 984
SO 1-21-03
SO 1-21-03
SO 2-70-01
terén
SO 1-70-03
UCH2 k. č. 984
terén
navazující úsek
terén
SO 2-21-01
SO 2-81-02
SO 2-81-02
terén
SO 2-21-02
stávající vodoteč
stávající vodoteč
stávající příkop
SO 2-21-03
SO 2-30-15
SO 2-21-03
SO 2-30-15
terén
SO 2-21-04
SO 2-21-04
SO 2-21-05
SO 2-21-05
SO 2-81-04
SO 2-81-04
SO 2-21-06
SO 2-21-06
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Úsek

Typ odvodnění

od

do

Vyústěno do

vlevo koleje č. 1
vlevo koleje č. 1/3
vpravo koleje č. 2
osa os k. č. 1 a 2
vlevo koleje č. 4
vpravo koleje č. 4
vpravo koleje č. 4/2
osa os k. č. 1 a 3
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 3
vpravo koleje č. 2
vlevo vlečkové koleje
vlevo koleje č. 1
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vlevo koleje č. 1
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 2
vpravo koleje č. 4
vpravo koleje č. 4/1
vlevo koleje č. 1
vlevo koleje č. 1
vlevo koleje č. 1

TZZ3
TZZ3
TZZ3
trativod
TZZ3
TZZ3
TZZ3
trativod
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ3
TZZ4
TZZ3
TZZ3

10,427
10,580
10,580
10,988
121,105
120,990
121,077
121,934
122,192
122,424
122,424
122,946
122,966
123,051
123,051
123,4
123,4
123,795
123,987
124,045
124,045
125,141
125,141
125,806
125,806
126,177
126,177
126,261
126,261
126,862
126,862
126,911
127,086
127,130
127,167
127,976
128,709
128,211
128,291
128,711

10,578
122,240
10,987
11,287
121,396
121,075
122,192
122,965
122,419
122,946
123,049
123,014
123,049
123,4
123,4
123,965
123,795
123,972
124,043
125,141
125,141
125,804
125,804
126,173
126,173
126,261
126,261
126,861
126,861
126,919
126,911
126,981
127,310
127,165
127,310
128,709
128,870
128,291
128,709
128,870

SO 2-81-05
SO 2-81-05
SO 2-81-05
příkop TZZ3
terén
SO 3-21-21
SO 3-21-21
SO 3-81-01
SO 3-81-01
SO 3-81-01
terén
SO 3-21-01
SO 3-21-01
SO 3-21-01

SO 4-30-02
SO 4-81-01
SO 4-81-01
SO 4-81-01
SO 4-81-02
SO 4-81-02
SO 4-81-03
SO 4-81-03
SO 4-81-03
SO 4-81-03
SO 4-21-05
SO 4-21-05
SO 4-21-05
SO 4-21-05
terén
SO 4-70-02
příkop vlevo; SO 4-70-02
příkop vlevo; SO 4-70-02
SO 5-21-01
SO 5-21-01
navazující příkop
stávající příkop
stávající příkop

Nová odvodňovací zařízení:
SO 1-70-03 Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 0,215 - SO odvádí
povrchové a drenážní vody od objektu mostu. Vody budou napojeny do stávající dešťové
kanalizace DN 300.
SO 1-70-04 Dešťová kanalizace TB Nová Hospoda - SO odvádí dešťové vody ze střechy
technologické budovy. Vody budou napojeny do stávající dešťové kanalizace DN 300
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SO 2-70-02 Kanalizační přípojka, odvodnění žel. mostu v km 4,700-5,030 (most přes D5) SO odvádí povrchové a drenážní vody od objektu mostu. Vody budou vzhledem k absenci
stávající kanalizace odvedeny pomocí povrchových žlábků do přilehlého drobného vodního
toku (Sulkovský potok) a příkopů.
SO 3-70-02 Kanalizační přípojka, Zast. Zbůch (technologická budova) - SO odvádí
odpadní vody z technologické budovy. Je navržena splašková odpadní jímka, vzhledem
k absenci splaškové kanalizace v blízkosti objektu. Dešťové vody budou sváděny do drážního
příkopu.
SO 4-70-02 Kanalizační přípojka, odvodnění železničního mostu v km 127,065 - povrchové
a drenážní vody budou od objektu mostu sváděny do šachty a dále pomocí přípojky do nově
navržené dešťové kanalizace
SO 5-70-01.2 Odvodnění komunikace Stříbrská (Stod, km 127,500) - Komunikace bude
odvodněna pomocí uličních vpustí, ty budou napojeny na nově navrhovanou kanalizaci vedoucí
v komunikaci (Sdružená investice SŽDC a ŘSD). Příkopy komunikace budou do kanalizace
svedeny pomocí horské vpusti.
SO 5-70-02 Přeložka a prodloužení jednotné kanalizace DN 600 (km 127,612) - Vtoková
jímka bude přepojena od stávající jednotné kanalizace do nově navrhované dešťové kanalizace
vybudované v rámci sdružené investice SŽDC a ŘSD. Cílem tohoto opatření je odlehčit
stávající nekapacitní jednotné kanalizaci od drážních vod a vod z komunikace I/26.
SO 5-70-03.1 Kanalizační přípojka, odvodnění podchodu v ŽST Stod - odvodnění
podchodu bude probíhat přečerpáním do kanalizační šachty navrhované kanalizace.
SO 5-70-03.2 Kanalizace, odvodnění ŽST Stod - dešťové vody z přístřešků nástupišť
v železniční stanici Stod budou odváděny do nové kanalizace. Do kanalizace budou napojeny i
střechy z drážních budov a trativody
SO 5-70-04 Kanalizační přípojka, odvodnění VB v ŽST Stod - splaškové vody budou
odváděny do stávající jednotné kanalizace, dešťové vody jsou napojeny do navrhované
kanalizace SO 5-70-03.2
SO 5-70-05 Kanalizační přípojka, odvodnění technologické budovy v ŽST Stod (sklad a
garáž pro MUV) - splaškové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace, dešťové
vody jsou napojeny do navrhované kanalizace SO 5-70-03.2
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.
Útvary povrchových vod
Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounky (ID - BER 0170)
Nádrž České údolí na toku Radbuza (ID - BER 0285_J)
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Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí (ID - BER 0270)
Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka (ID - BER 0250)
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 “Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba,
nova trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)” je mostním stavebním objektem dotčen
významný vodní tok Luční potok a dále 9 drobných vodních toků. Všechny mostní
objekty překračující vodní toky byly hydrotechnicky posouzeny. Žádný z mostních
objektů nezasahuje do koryta vodního toku. Během výstavby může docházet
k dočasným krátkodobým zákalům vody.
3. Na většině přemosťovaných toků je provedena úprava koryta resp. přeložka v prostoru
nového mostu. Všechna koryta přeložek byla hydrotechnicky posouzena. Během
výstavby může docházet k dočasným krátkodobým zákalům vody.
4. Žádný stavební objekt se nenachází ve stanoveném záplavovém území.
5. Stavební záměr nezasahuje do žádného vodohospodářsky chráněného území ve vztahu
k povrchovým vodám (ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV).
6. V návrhu odvodnění trati “Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba,
nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)” je využito otevřených traťových příkopů a také
zakrytého odvodnění - trativodů. Odvodnění trati je vyvedeno do křížených vodotečí
nebo na terén. Nové odvodnění je navrženo pro všechny nové související pozemní
objekty a některé pozemní komunikace. Odvodňovací systém není vybaven zařízením
proti případnému znečištění při havárii.
7. Stavební záměr „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba, nova trať
Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ 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 blízkosti vodních toků a pravděpodobně
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
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plánu opatření pro případ havárie. Schválení uvedeného plánu provádí před zahájením
stavby příslušný vodoprávní úřad.
8. Trať bude elektrifikovaná. SŽDC, s.o. je povinná udržovat železniční dopravní cestu
v bezvadném provozuschopném stavu. Modernizací 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 umístění stavby, charakteru stavebních objektů a navrženým opatřením z hlediska
ochrany vod v rámci organizace výstavby lze předpokládat, že nebude přispívat ke zhoršení
ekologického a chemického stavu útvarů povrchových vod BER 0170 Mže od hráze nádrže
Hracholusky po ústí do toku Berounky, BER 0285_J Nádrž České údolí na toku Radbuza, BER
0270 Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí a BER 0250 Radbuza od toku
Zubřina po tok Merklínka.
Útvary podzemních vod
Plzeňská pánev (ID 51100)
Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část (ID
62221).
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 o vybrané vodohospodářské objekty. Součástí těchto stavebních objektů je
samozřejmě kompletní organizace výstavby.
2. Stavební záměr nezasahuje do žádného vodohospodářsky chráněného území ve vztahu
k podzemním vodám (ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů, CHOPAV).
Součástí dopravní stavby “Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba,
nova trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)” jsou nové zářezy železniční trati, které mohou
způsobit změnu režimu podzemních vod, která se může projevit v individuálních
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zdrojích podzemní vody v dosahu stavby. Lze očekávat dočasnou kvalitativní změnu v
důsledku stavebních prací v úrovni hladiny podzemní vody.
U mostních objektů, které v rámci zakládání spodní stavby představují také významný
rozsah zemních prací, může dojít k dočasnému ovlivnění režimu podzemní vody a to v
důsledku čerpání vody ze stavebních jam. Lze očekávat dočasnou kvalitativní změnu v
důsledku stavebních prací v úrovni hladiny podzemní vody.
3. V rámci předkládaného průzkumu byly zmapovány hydrogeologické objekty v blízkém
okolí stavby. Při hledání jímacích objektů se zpracovatel hydrogeologického průzkumu
zaměřil na nejbližší okolí projektované stavby. Snahou bylo pokrýt blízké okolí celé
stavby, rozšíření jímacích objektů podél stavby však není rovnoměrné.
Individuální studny dokumentované v nejbližším okolí nově projektované trati jsou
užívány převážně jako zdroje pitné a užitkové vody. Z hlediska vodohospodářského
zásobování pitnou vodou jsou obce (příslušné nemovitosti) v zájmovém území převážně
napojeny na veřejnou vodovodní síť, nebo mají možnost se k vodovodu připojit.
Výjimkou jsou osamocené objekty, nebo objekty vzdálenější od okraje obce využívající
studny i jako zdroj pitné vody.
V rámci stavby může dojít k negativnímu ovlivnění vydatnosti mělkých jímacích
objektů pouze v případě, že se nacházejí v dosahu drenážního účinku projektovaných
zářezů, které by zasahovaly pod hladinu podzemní vody. V místech násypových těles
není očekáván vliv jejich konsolidace takové stlačení kvartérních zemin, které by
ovlivnilo propustnost horninového prostředí v dosahu proudění podzemní vody a tím i
vydatnost jímacích objektů.
Vzhledem k tomu, že v době zpracování HG průzkumu nebyla k dispozici niveleta
projektované trasy, jsou uvedeny pouze orientačně úseky nově projektované trati, které
by mohly mít teoreticky vliv na stávající jímací objekty:
Nová Hospoda, úsek cca km 0,700 – 1,000 (v úseku se nachází zářez km 0,350 - 0,814
hloubky až 5 m)
Navržená trasa přeložky železnice zde prochází zahrádkářskou oblastí s rekreačními
objekty. Dle terénní rekognoskace je toto území zcela zásobené vodovodním řadem a
nenacházejí se zde žádné jímací objekty, které by mohly být projektovanou trasou
negativně ovlivněny.
Líně - Sulkov, úsek cca km 5,200 – 5,480 (v úseku se nachází zářez km 5,280 - 8,064
hloubky až 11m)
Navržená trasa přeložky železnice zde prochází v těsné blízkosti rekreační oblasti.
Dokumentovány zde byly jímací objekty – domovní studny 106, 107 a 108 (k.ú. Líně),
které jsou pravděpodobně jedinými zdroji podzemní vody pro příslušné stavební objekty
(majitelé nebyli opakovaně zastiženi).
Ustálená hladina podzemní vody zde byla průzkumnými vrty zastižena relativně mělko
pod terénem, v možném hloubkovém dosahu zářezu, kdy může dojít k negativnímu
ovlivnění vydatnosti uvedených jímacích objektů a kvality podzemní vody.
Hydrogeolog navrhuje tyto studny monitorovat před zahájením stavby, v jejím průběhu
a po jejím dokončení v rozsahu měření hladiny podzemní vody 1x měsíčně, minimálně
12 měsíců před zahájením stavby (1 hydrologický rok) a minimálně 12 měsíců po
dokončení stavby. Doporučuje se tyto objekty před zahájením stavby, v jejím průběhu a
po dokončení monitorovat z hlediska kvality podzemní vody a to v rozsahu vstupního
SUDOP Praha a.s.
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rozboru před zahájením výstavby: stanovení úplného chemického rozboru (UCHR),
stanovení obsahu ropných uhlovodíků C10-C40, obsahu polyaromatických uhlovodíků
(PAU) a polychlorovaných bifenilů (PCB) a stanovení obsahu těžkých kovů (As, Be,
Cd, Hg, Pb, Ni). Dále v průběhu výstavby a po jejím dokončení provést laboratorní
analýzy v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě reklamací.
Srážkové a případné drénované podzemní vody ze zářezu je třeba odvádět nebo
vypouštět tak, aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané
stávajícími jímacími objekty.
Líně, úsek cca km 7,000 – 7,300 (v úseku se nachází zářez km 5,280 - 8,064 hloubky až
11m)
Navržená trasa přeložky železnice zde prochází severním okrajem zástavby obce Líně.
Dokumentovány zde byly ve vzdálenosti cca 120 – 160 m od osy koleje jímací objekty
– domovní studny 109 a 110 (v k.ú. Líně), které jsou jedinými zdroji podzemní vody
pro příslušné stavební objekty a dále jímací objekt 101 (v k.ú. Líně), který slouží jako
jediný zdroj podzemní vody pro zemědělský areál – mléčnou farmu. Dokumentované
jímací objekty jsou vrtané studny (hloubka 50 – 70 m), které jímají hlubší zvodnění
vázané na paleozoické sedimenty plzeňské pánve.
Ustálená hladina podzemní vody zde byla průzkumnými vrty zastižena v hloubce cca
1,75 až 5,67 m pod terénem. V tomto úseku je projektován zářez hloubky až 11 m a
může tak dojít k mírnému snížení hladiny vlivem drenážního účinku zářezu. Vzhledem
k tomu, že studny jímají hlubší zvodnění, nepředpokládá se výrazné ovlivnění
vydatnosti uvedených jímacích objektů. Může dojít k negativnímu ovlivnění kvality
podzemní vody v jímacích objektech. Doporučuje se proto tyto objekty před zahájením
stavby, v jejím průběhu a po dokončení monitorovat v rozsahu vstupního rozboru před
zahájením výstavby: stanovení úplného chemického rozboru (UCHR), stanovení obsahu
ropných uhlovodíků C10-C40, obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) a
polychlorovaných bifenilů (PCB) a stanovení obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb,
Ni). Dále v průběhu výstavby a po jejím dokončení provést laboratorní rozbory
v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě reklamací.
Srážkové a případné drénované podzemní vody ze zářezu je třeba odvádět nebo
vypouštět tak, aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané
stávajícími jímacími objekty.
Zbůch, úsek cca km 10,750 – 11,100 (v úseku se nachází zářez km 10,830 - 122,200
hloubky až 7,5 m)
Navržená trasa přeložky železnice zde prochází severním okrajem zástavby obce Zbůch.
Dokumentovány zde byly ve vzdálenosti cca 60 – 180 m od osy koleje jímací objekty –
domovní studny 34, 39, 40, 45 (v k.ú. Zbůch), které jsou jedinými zdroji podzemní
vody pro příslušné stavební objekty a dále nevyužívaný jímací objekt 35 (k.ú. Zbůch).
Dokumentované jímací objekty jsou kopané a vrtané studny, které jímají mělké
přípovrchové zvodnění (zóny zvětrání a rozpukání) a hlubší zvodnění vázané na
puklinový systém paleozoických sedimentů plzeňské pánve.
Ustálená hladina podzemní vody zde byla zastižena na začátku zářezu (v hloubce
1,05 m p.t.). Projektovaný zářez je v tomto místě hluboký až cca 3 m a může tak dojít
vlivem drenážního účinku zářezu k ovlivnění vydatnosti jímacích objektů. Je navrženo
tyto studny monitorovat před zahájením stavby, v jejím průběhu a po jejím dokončení
v rozsahu měření hladiny podzemní vody 1x měsíčně, minimálně 12 měsíců před
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zahájením stavby (1 hydrologický rok) a minimálně 12 měsíců po dokončení stavby.
Dále se doporučuje tyto objekty před zahájením stavby, v jejím průběhu a po dokončení
monitorovat z hlediska kvality podzemní vody a to v rozsahu vstupního rozboru před
zahájením výstavby: stanovení úplného chemického rozboru (UCHR), stanovení obsahu
ropných uhlovodíků C10-C40, obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) a
polychlorovaných bifenilů (PCB) a stanovení obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb,
Ni). V průběhu výstavby a po jejím dokončení se doporučuje provést laboratorní
analýzy v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě reklamací.
Srážkové a případné drénované podzemní vody ze zářezu je třeba odvádět nebo
vypouštět tak, aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané
stávajícími jímacími objekty.
Zbůch – Starý Důl
Projektovaná trasa je zde vedena v úrovni stávajícího zářezu železniční trati.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění vydatnosti studny č. 46 (k.ú. Zbůch).
Projektovaná trasa prochází infiltračním územím studny 46 a může tak dojít
k negativnímu ovlivnění kvality podzemní vody. Navrhujeme proto tuto studnu
zahrnout do monitoringu kvality podzemních vod a to v rozsahu vstupního rozboru před
zahájením výstavby: stanovení úplného chemického rozboru (UCHR), stanovení obsahu
ropných uhlovodíků C10-C40, obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) a
polychlorovaných bifenilů (PCB) a stanovení obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb,
Ni). Dále v průběhu výstavby a po jejím dokončení provést laboratorní analýzy
v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě reklamací.
Srážkové a případné drénované podzemní vody ze zářezu je třeba odvádět nebo
vypouštět tak, aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané
stávajícími jímacími objekty.
Chotěšov – studna 104
Projektovaná trasa je zde vedena v náspu. Nepředpokládá se negativní ovlivnění
vydatnosti studny č. 104 (k.ú. Chotěšov). Projektovaná trasa prochází infiltračním
územím studny 104 a může tak dojít k negativnímu ovlivnění kvality podzemní vody.
Navrhujeme proto tuto studnu zahrnout do monitoringu kvality podzemních vod a to
v rozsahu vstupního rozboru před zahájením výstavby: stanovení úplného chemického
rozboru (UCHR), stanovení obsahu ropných uhlovodíků C10-C40, obsahu
polyaromatických uhlovodíků (PAU) a polychlorovaných bifenilů (PCB) a stanovení
obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni). Dále v průběhu výstavby a po jejím
dokončení provést laboratorní analýzy v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě
reklamací.
Srážkové vody z tělesa náspu je třeba odvádět nebo vypouštět tak, aby nedošlo ke
kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané stávajícími jímacími objekty.
Stod, úsek cca km 127,300 – 128,745 (v úseku se nachází zářezy km hloubky 3,5 m a 6
m)
Navržená trasa přeložky železnice zde na severním okraji zástavby města Stod prochází
ve stávající trase železnice. Dokumentovány zde byly jímací objekty sloužící jako
jediné zdroje podzemní vody pro rodinné domy a průmyslové areály (na sever od
železniční trati). Projektovaná trasa neprochází infiltračním územím těchto jímacích
objektů.
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Dále byla dokumentována studna č. 105 v ŽST Stod, která jímá hlubší zvodnění vázané
na puklinový systém hornin stodského masivu (krystalinika). Hladina podzemní vody se
zde nachází relativně hluboko pod terénem (studna 105 - hladina 17,5 m pod terénem) a
nepředpokládáme negativní ovlivnění vydatnosti této studny. Před zahájením stavby je
doporučeno ověřit kvalitu podzemní vody v této studni a to v rozsahu vstupního rozboru
před zahájením výstavby: stanovení úplného chemického rozboru (UCHR), stanovení
obsahu ropných uhlovodíků C10-C40, obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) a
polychlorovaných bifenilů (PCB) a stanovení obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb,
Ni). Dále v průběhu výstavby a po jejím dokončení provést laboratorní analýzy
v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě reklamací. Vzhledem k tomu, že je zde
projektovaná přeložka vedena ve stávající trase železniční trati, nepředpokládáme
zhoršení kvality podzemní vody v této studni projektovanou výstavbou.
V doplňujícím průzkumu se doporučuje doplnit pasportizaci studní v úseku
projektovaného nového zářezu za ŽST Stod. Studny zde nebyly pasportizovány
vzhledem k pozdějším změnám délky přeložky a změny nivelety a směrového vedení
trati. Jejich výskyt lze předpokládat jižně od stávajícího zářezu železniční trati (obytná
zástavba, rekreační chatová oblast), trať by zde procházela infiltračním územím
případných studní.
4. V návrhu odvodnění trati “Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba,
nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)” je využito otevřených traťových příkopů a také
zakrytého odvodnění - trativodů. Odvodnění trati je vyvedeno do křížených vodotečí
nebo na terén. Nové odvodnění je navrženo pro všechny nové související pozemní
objekty a některé pozemní komunikace.
5. Stavební záměr „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba, nová trať
Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ 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 blízkosti vodních toků a pravděpodobně
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. 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 bude 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.
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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 umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na
útvary podzemních vod ID 51100 a ID 62221 lze uvést, že kvalita podzemních vod útvaru
bude ovlivněna pouze lokálně a dočasně po dobu výstavby. Je nutné srážkové a případné
drénované podzemní vody ze zářezů odvádět nebo vypouštět tak, aby nedošlo ke
kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané stávajícími jímacími objekty. Při zajištění
všech opatření se předpokládá, že po ukončení stavby negativní vlivy odezní.
Toto dočasné ovlivnění nebude překážkou ve snaze dosažení dobrého chemického stavu útvarů
podzemních vod.
Z hlediska kvantitativního ovlivnění útvarů podzemních vod ID 51100 a ID 62221 se jedná o
lokální a dočasný vliv. Při případném ovlivnění uvedených individuálních studní musí být k
dispozici nápravné opatření (úprava stávajících studní, náhrada vodního zdroje v rámci
pozemku téhož majitele, připojení na veřejnou vodovodní síť).
Vzhledem k rozsahu stavby nebude dobrý kvantitativní stav útvaru podzemních vod ID 62221
záměrem trvale ovlivněn. Realizace stavby rovněž neznamená trvalé znemožnění dosažení
zlepšení současného nevyhovujícího kvantitativního stavu útvaru ID 62221.

D.I.5.

Vlivy na půdu

Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa
Zábor půdy je při výstavbě přeložky železnice nezbytný a možnosti jeho minimalizace jsou
omezené. Zábory ZPF a PUPFL jsou hlavním vlivem působícím negativně na půdu z hlediska
hodnocení posuzované stavby.
Lesní půda
Stavba zasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa, vyvolává celkový trvalý zábor
PUPFL 22,5087 ha a dočasný zábor PUPFL 7,1308 ha. Výměra odnímaných ploch PUPFL
bude upřesněna v navazujících stupních projektové přípravy.
Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu
za středně významný.

Zemědělská půda
Celkový trvalý zábor ZPF vyvolaný stavbou činí 50,9658 ha a dočasný zábor nad 1 rok
26,5834 ha. Výměra odnímaných ploch ZPF bude upřesněna v navazujících stupních
projektové přípravy.
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Míra vlivu na zemědělský půdní fond je dána zásahem záboru do jednotlivých tříd ochrany
zemědělské půdy, které vycházejí z bonity půdy.
Trvalými zábory ZPF budou dotčeny následující třídy ochrany:
Tab.č. 113 Výměra záboru dle tříd ochrany
třída
ochrany

stupeň ochrany

trvalý zábor
ZPF
[m2]

dočasný
zábor ZPF
nad 1 rok
[m2]

I

bonitně nejcennější půdy odnětí možné jen výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

96 605

146 138

II

nadprůměrná vysoký jen podmíněné odnímatelné, v územním
plánování podmíněně zastavitelné

30 470

19 621

III

průměrná střední v územním plánováním použitelné pro
případnou výstavbu

175 228

32 135

IV

podprůměrná omezený využitelné i pro výstavbu

187 206

56 409

V

podprůměrná nižší většinou pro zemědělské účely postradatelné,
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití

20 149

11 531

509 658

265 834

Celkem

Dle zjištěných BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy ve všech třídách ochrany ZPF, přičemž
nejvíce trvale zabíraných pozemků v kategorii ZPF se nachází ve III. a IV. třídě ochrany.
Plochy dočasného záboru budou po ukončení stavební činnosti rekultivovány v souladu se
schváleným Plánem rekultivace.
Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za
velký, z hlediska významnosti vlivu s odkazem na třídu ochrany za středně významný.

D.I.6.

Vlivy přírodní zdroje

V zájmovém území a v jeho širším okolí (cca do 5 km) se dle surovinového informačního
systému (http://www.geofond.cz/) nachází řada dobývacích prostorů, chráněných ložiskových
území, ložisek a prognózních zdrojů a průzkumných území. V rámci Plzeňského kraje je právě
v řešeném území – v okolí Plzně, Nýřan a Zbůchu (společně s historickými oblastmi Stříbra a
Kašperských hor) evidována největší četnost důlních děl.
Na základě geologického průzkumu je předběžně doporučeno uvažovat s negativními vlivy
poddolování. Současná nivelační měření prokazují v posledních pěti letech minimální poklesy,
stejně jako v obci Zbůch. Jedná se řádově o milimetry a to jak mínusové (pokles) tak i plusové
(zdvih).
Zájmová trasa v úseku staničení km cca 5,459 – 6,079 (nové staničení) prochází dobývacím
prostorem ložiska Líně (ID 60047). Ložisko v majetku LB MINERALS s.r.o., Horní Bříza má
v současné době pozastavenou těžbu, těženou surovinou jsou keramické nežáruvzdorné jíly.
Součástí ložiska jsou dvě ložiskové výhradní plochy ID 312090001 a 312090002.
Stavbu, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, lze v chráněném ložiskovém území
umístit jen, je-li to nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu (§ 18 horního zákona).
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D.I.7.

Vlivy na biologickou
ekosystémy)

rozmanitost

(faunu,

flóru

a

Flóra
Kácení mimolesní
a to pro:
•
•

•
•
•
•

zeleně

je

nutné

provést

především

z důvodů

bezpečnostních,

zachování rozhledových poměrů a zajištění stability drážního tělesa.
zajištění odstupové vzdálenosti od živých a neživých částí trakčního vedení ve smyslu TKP
a odpovídajících normativů. Pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin – stromů 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.
výstavby nových mostních objektů.
zajištění přístupu k trati v rámci stavby.
zajištění přístupu trati v rámci stavby.
kácení v místě pozemních objektů, silničních komunikací, pokládky kabelových vedení.

V rámci projektu bude zažádáno o povolení ke kácení mimolesní zeleně na příslušný obecní
úřad, případně bude toto povolení prodlouženo. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení jsou
stanoveny §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Kácení bude provedeno mimo
vegetační období (listopad - březen).
Podle §8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb., 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
ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

vedených

v

katastru

nemovitostí

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.
Mimolesní zeleň na plochách zařízení staveniště (dále jen „ZS“) bude selektivně kácena pouze
v nezbytně nutné míře, konkrétní způsob využití ploch ZS je v kompetenci dodavatele stavby.
Převážná většina ZS je navržena v prostoru s minimem výskytu mimolesní zeleně.
Tab.č.114 Seznam zastoupených druhů dřevin.
Stromy
druhové jméno česky

druhové jméno vědecky

borovice černá
bříza bělokorá
dub červený
dub letní
hrušeň obecná

Pinus nigra
Betula pendula
Quercus rubra
Quercus robur
Pyrus sp.
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Stromy
druhové jméno česky
jabloň
jasan ztepilý
javor klen
javor mléč
jeřáb ptačí
lípa srdčitá
líska obecná
modřín opadavý
ořešák černý
pajasan žlaznatý
slivoň švestka
smrk pichlavý
smrk ztepilý
topol černý
topol osika
trnka obecná
trnovník akát
třešeň ptačí
vrba bílá
vrba jíva
zerav
Keře
druhové jméno česky
bez černý
hloh jednosemenný
jalovec
olše lepkavá
pámelník bílý
růže
svída krvavá
šeřík obecný
škumpa orobincová

druhové jméno vědecky
Malus sp.
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Corylus avellana
Larix decidua
Juglans nigra
Ailanthus altissima
Prunus domestica
Picea pungens
Picea abies
Populus nigra
Populus tremula
Prunus spinosa
Robinia pseudaccacia
Prunus avium
Salix alba
Salix caprea
Thuja sp.
druhové jméno vědecky
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Juniperus sp.
Alnus glutinosa
Symphoricarpos albus
Rosa sp.
Cornus sanguinea
Syringa vulgaris
Rhus typhyna

Ostatní zeleň na plochách ZS bude zachována a v případě možného poškození ošetřena dle
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Po vytýčení obvodu stavby v terénu budou přesně
specifikovány stromy, které bude nutné ochránit před vlivem stavební činnosti v souladu s ČSN
83 9061. Nutné bude chránit stromy před mechanickým poškozením vozidly a 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.
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Při realizaci stavby je však rovněž nutné ochránit i dřeviny, které jsou potenciálně ohroženy
stavebními pracemi, a to podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Při realizaci stavebních prací je nutné dodržet podmínky vycházejí z
uvedené normy a sice:
a) výkopy pro zemní vedení budou vzdáleny nejméně 2,5 m od kmene stávajících dřevin
b) výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen kořenovým
systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvících
kořenů dřeviny, ty budou podkopány a potrubí a sítě budou vedeny pod kořeny
c) při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 5 cm,
d) případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout
a místa řezu zahladit;
e) obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením
tzn. že doba výkopu bude zkrácena na technologicky minimálně možnou.

mrazu,

f) výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře.
g) k ochraně před mechanickým poškozením stavební technikou budou stromy
v prostoru stavby chráněny stabilním plotem, který bude chránit maximální plochu kořenové
zóny stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m)
h) pokud nelze realizovat oplocení dle písm. g), budou kmeny chráněny bedněním
do výšky min. 2 m, bednění bude upevněno na kmen bez jeho poškození a vůči kmenu bude
vypolštářováno, nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy
i) kořenové náběhy stromů budou chráněny vhodnou bandáží (např. rozříznutá pneumatika),
umístěnou mezi ně a bednění
j) realizací stavby nesmí dojít k žádnému poškození kořenových náběhů, v případě kolize s
tělesem
chodníku
budou
kořenové
náběhy
chráněny
obalením
jutou
a vymezením konstrukce chodníku mimo ně
k) před umístěním stavebních objektů (např. chodníku) bude z povrchu kořenové zóny
odstraněn veškerý organický materiál.
Případné náhradní výsadby za zeleň odstraněnou z důvodu stavby budou řešeny v rámci
procesu o povolení ke kácení zeleně (§ 9 zák. č. 114/1992 Sb.), a to ve fázi projektu stavby po
projednání kácení dřevin rostoucích mimo les.
Před zahájením stavby bude nutné odstranit: 7 492 kusů stromů, přičemž za strom je
považována každá dřevina o průměru přesahující 10 cm měřená u kořene stromu, (po skácení
na pařezu). Dále bude smýceno 45 371 m2 keřů, kde za keře jsou považovány dřeviny
s průměrem nižším než 10 cm měřeny u kořene stromu, (po skácení na pařezu).
Tab.č.115 Množství dřevin navržené ke kácení pro potřeby stavby do výkazu výměr
odstranění keřů
(za keře jsou brány dřeviny o průměru menším než 10 cm=obvod
cca 30 cm)
kácení stromů s odstraněním pařezů do průměru kmene 0,5 [m]
(průměr 10 cm - průměr 50cm)
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kácení stromů s odstraněním pařezů do průměru kmene 0,9 [m]
(průměr 50 cm – průměr 90 cm)
kácení stromů s odstraněním pařezů přes průměr kmene 0,9 [m]
(průměr větší než 90 cm)

ks

41

ks

2

Pro povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.:
Při kácení bude nutno postupovat v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. a
kácení bude prováděno mimo vegetační období s ohledem na hnízdění ptáků.
Dle vyhlášky 189/2013 Sb. bude nutné požádat o povolení ke kácení pro 878 kusů stromů 14
které mají obvod větší nebo roven 80 cm a dále bude nezbytné požádat o povolení ke kácení
pro 41 915 m2 porostů keřů a náletových dřevin o jednotlivých souvislých plochách které jsou
rovny nebo větší než 40 m2.
Flóra a vegetace
V řešeném území byl proveden floristický průzkum v letním aspektu vegetační sezóny 2016 a
jarním aspektu sezóny 2017. Na jeho základě lze konstatovat, že celková zjištěná druhová
bohatost je sice poměrně vysoká, avšak druhové spektrum je tvořeno pouze běžnými a v celém
okolí široce rozšířenými (často ruderálními a dalšími nepůvodními) druhy. V území dotčeném
záměrem nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů zařazených
v červeném seznamu byly zaznamenány rybíz alpinský (Ribes alpinum) a zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea), zařazené v kategorii C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost méně ohrožené, a dále žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), zařazená v kategorii C3 - druhy
ohrožené.
Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že z hlediska flóry a vegetace zkoumané
území nepředstavuje lokalitu zvýšené hodnoty.
Vlivy na faunu
Fauna obratlovců
Ornitologický průzkum v létě 2016 a na jaře 2017 zjistil v zájmovém území výskyt 73 druhů
ptáků, z nichž větší část v území hnízdí a drtivá většina využívá koridor stavby a jeho blízké
okolí jako potravní biotop. Diverzita avifauny odpovídá poměrně pestré nabídce prostředí
v trase záměru, zaznamenány byly lesní druhy stejně jako druhy otevřené krajiny, vodní a
mokřadní a v neposlední řadě synantropní, větší část zjištěných druhů patří mezi běžnější
zástupce ptačí fauny ČR. Mezi 21 druhy Červeného seznamu a 14 zvláště chráněnými druhy
jsou zastoupeny vodní a mokřadní ptáci, dravci a pěvci.

14

O povolení ke kácení dřevin se žádá:

a) pro dřeviny o obvodu kmene větším nebo rovnu 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin je větší nebo rovna 40
m2,
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Nový rybník se stejnojmennou přírodní rezervací je velmi významnou ornitologickou lokalitou.
Kromě hnízdní kolonie racků chechtavých čítající až několik stovek párů představuje důležitou
tahovou zastávku. Z území přírodní rezervace a blízkého okolí existují záznamy o výskytu
několika desítek dalších ptačích druhů kromě průzkumem zjištěných, včetně celé řady zvláště
chráněných a ohrožených. Mezi alespoň občasně se vyskytujícími druhy je dalších 16 zvláště
chráněných druhů a 19 druhů červeného seznamu (jsou uvedeny v tabulce na následující
straně).
Jedná se o zoologicky nejvýznamnější část území, záměr se těsně přibližuje k ochrannému
pásmu rezervace. V této části bude potřeba aplikovat opatření k minimalizaci vlivů stavby a
provozu záměru na předmět ochrany PR.
V území byl průzkumem zjištěn výskyt 5 druhů obojživelníků (všechny vedeny v červeném
seznamu, 4 zvláště chráněné), roztroušeně v první polovině trasy. K rozmnožování dochází
zejména ve větších kalužích v zemědělské krajině i v lese, v lesních porostech byli také
zastiženi obojživelníci mimo období rozmnožování. Skokan zelený (Pelophylax esculentus) a
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus, údaje o něm pocházejí z NDOP) se vyskytují
v Novém rybníce. Vzhledem k silnému predačnímu tlaku ve vodních plochách v okolí záměru
(ryby, ptáci) se významný výskyt obojživelníků neočekává. Je však pravděpodobné, že
obojživelníci budou využívat kaluže vzniklé v terénních nerovnostech vzniklých při stavbě a to
i v úsecích, kde jejich výskyt nyní nebyl zaznamenán.
Z plazů se v území hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích a na dalších
zastíněných místech byl zaznamenán slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy jsou zvláště
chráněné i vedené v červeném seznamu.
U savců bylo sledováno zejména vedení migračních tras v oblasti a jejich případné křížení
s trasou záměru. Místa zjištěného zvýšeného pohybu savců jsou i se směrovým určením
znázorněna na obrázku v příloze 2 přírodovědnoho průzkumu. Velmi početný je ve všech
úsecích zejména výskyt srnce obecného (Capreolus capreolus) a především v lesních úsecích a
jejich blízkosti prasete divokého (Sus scrofa). Během průzkumu bylo celkem zaznamenáno 9
druhů savců, z nichž veverka obecná (Sciurus vulgaris) je zvláště chráněná (v kategorii
ohrožený druh) a zajíc polní (Lepus europaeus) je veden v červeném seznamu jako téměř
ohrožený druh (NT). Vydra říční byla v nedávné minulosti opakovaně zjištěna v řece Radbuze,
která protéká J okrajem Chotěšova. Bezejmenná vodoteč, kterou trasa záměru křižuje v polích
mezi Chotěšovem a Stodem, je přítokem Radbuzy.
Přehled významných nálezů obratlovců je řazen u každé skupiny živočichů abecedně:

český název

ochrana/
ohrožení

úseky - výskyt

Charakter
pozn.

Gallinago gallinago

bekasina otavní

SO;EN

D: PR Nový rybník

NDOP, zejm. na tahu

Saxicola rubicola

bramborníček
černohlavý

O;VU

D: zemědělský
Luční potok

Saxicola rubetra

bramborníček hnědý

O;LC

D: PR Nový rybník

NDOP, hnízdí

Riparia riparia

břehule říční

O;NT

D: PR Nový rybník

hnízdí v širším okolí

Ciconia ciconia

čáp bílý

O;NT

C, D, F, G

sběr potravy, min. 2 p.
hnízdí v okolí

Vědecký název

výskytu,

Ptáci
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Vědecký název

český název

ochrana/
ohrožení

úseky - výskyt

Charakter
pozn.

Vanellus vanellus

čejka chocholatá

-;VU

D: PR Nový rybník

NDOP, zejm. na tahu

Anas querquedula

čírka modrá

SO;CR

D: PR Nový rybník

NDOP

Anas crecca

čírka obecná

O;CR

D: PR Nový rybník

NDOP

Anser anser

husa velká

-;EN

D: PR Nový rybník a
okolí
pravidelný výskyt

Rallus aquaticus

chřástal vodní

SO;VU

D: PR Nový rybník

NDOP, hnízdí

Grus grus

jeřáb popelavý

KO;CR

D: PR Nový rybník

NDOP, vzácně na tahu, v
posledních letech častěji

Delichon urbica

jiřička obecná

-;NT

A, C, E, F, G

lov potravy, hnízdí v okolí

Motacilla flava

konipas luční

SO;VU

D, G

NDOP (D), hnízdí

Anas strepera

kopřivka obecná

O;VU

D: PR Nový rybník

hnízdí

Phalacrocorax carbo

kormorán velký

-;VU

D: PR Nový rybník

NDOP, na tahu

PR

výskytu,

NDOP,
občasná
Nový pozorování
z okolí
rybníka, hnízdění možné

Perdix perdix

koroptev polní

O;NT

D: okolí
rybník

Accipiter nisus

krahujec obecný

SO;VU

D, E

lov potravy

Corvus corax

krkavec velký

O;VU

B, C, D, E

sběr potravy, hnízdí v
okolí

Charadrius dubius

kulík říční

-;VU

D: PR Nový rybník

NDOP,
hnízdí

Alcedo atthis

ledňáček říční

SO;VU

D:Luční potok

opakované průlety
korytem toku

nad

lov
potravy,
Nový pravděpodobně hnízdí v
okolí

Milvus milvus

luňák červený

KO;CR

D: okolí
rybník

Anas clypeata

lžičák pestrý

SO;CR

D: PR Nový rybník

NDOP, na tahu

Circus aeruginosus

moták pochop

O;VU

D, E, F, G

lov potravy, hnízdění (D,
E)

Aythya nyroca

polák malý

KO;RE

D: PR Nový rybník

NDOP, vzácně
hnízdění

Tachybaptus ruficollis

potápka malá

O;VU

D: PR Nový rybník

NDOP,
výskyt

Podiceps cristatus

potápka roháč

O;VU

D: PR Nový rybník

hnízdí

Larus ridibundus

racek chechtavý

-;VU

C, D, E

hnízdí v PR Nový rybník,
sběr potravy v širokém
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Vědecký název

český název

ochrana/
ohrožení

úseky - výskyt

Charakter
pozn.

výskytu,

okolí

Acrocephalus arundinaceus

rákosník velký

SO;VU

D: PR Nový rybník

nehojně hnízdí

Apus apus

rorýs obecný

O;-

A, B, C, D, F, G

lov potravy,
širším okolí

Luscinia megarhynchos

slavík obecný

O;LC

E, F

hnízdí v pásech dřevin
podél trati

Luscinia svecica cyanecula

slavík
modráček
středoevropský
SO;EN

D: PR Nový rybník

hnízdí

Parus cristatus

sýkora parukářka

-;LC

B

hnízdí

Lanius collurio

ťuhýk obecný

O;NT

A, D, E

hnízdí

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

O;LC

D, E, F

lov potravy, hnízdí v okolí

Tringa ochropus

vodouš kropenatý

SO;EN

D: PR Nový rybník

NDOP, na tahu

Egretta alba

volavka bílá

SO;-

D: PR Nový rybník

NDOP,
pravidelný
nehnízdní výskyt

Ardea cinerea

volavka popelavá

-;NT

B, D, F

lov potravy, pravidelný
nehnízdní výskyt

Passer domesticus

vrabec domácí

-;LC

A, B, E, F

hnízdí

Passer montanus

vrabec polní

-;LC

D, F, G

hnízdí

Corvus corone

vrána obecná

-;NT

B, D, E

sběr potravy, hnízdění v
okolí

Picus viridis

žluna zelená

-;LC

A, C, D, E, F

hnízdění

Oriolus oriolus

žluva hajní

SO;LC

D: PR Nový rybník

NDOP, pravidelný výskyt

Bombina variegata

kuňka žlutobřichá

SO;VU

E

pulci v kaluži na polní
cestě

Bufo bufo

ropucha obecná

O;NT

B

2 subad. na okraji lesa

Rana temporaria

skokan hnědý

−;NT

Pelophylax ridibundus

skokan skřehotavý

KO;NT

D: PR Nový rybník

NDOP, adult

Rana dalmatina

skokan štíhlý

SO;NT

B

1 ad. u průseku pod
vedením u km 111

Pelophylax esculentus

skokan zelený

SO;NT

D: PR Nový rybník

adulti

hnízdí

v

Obojživelníci

Plazi
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Vědecký název

český název

ochrana/
ohrožení

úseky - výskyt

Charakter
pozn.

výskytu,

Lacerta agilis

ještěrka obecná

SO;NT

B, C, D, E, F

hojná

Anguis fragilis

slepýš křehký

SO;LC

A, B, C

místy hojný, zejm.
okrajů lesních porostů

Sciurus vulgaris

veverka obecná

O;NE

B, C, F

Lepus europaeus

zajíc polní

-;NT

B, C, D, E

Savci

Fauna hmyzu
Entomologický průzkum probíhal zejména na potenciálních místech výskytu zvláště
chráněných a ohrožených druhů, zahrnoval především brouky, denní motýly a vybrané skupiny
blanokřídlých. Zjištěny byly převážně eurytopní, široce rozšířené druhy. Ze zvláště chráněných
druhů hmyzu byl zaznamenán výskyt nejméně 5 druhů čmeláků (Bombus sp.), lesních
mravenců (Formica sp.) a prskavce menšího (Brachinus explodens). Všechny tyto druhy náleží
do kategorie ohrožený (§3). Čmeláci jsou široce rozšíření a hojní v celém území, mravenci
zejména v lesních úsecích (včetně borové mlaziny a paseky za dálnicí D5). Prskavec menší byl
nalezen u cesty poblíž borové mlaziny a na J okraji lesíku u hranice OP Nový rybník, dá se
předpokládat jeho výskyt i v dalších úsecích stavby.
V dotčeném území byl zaznamenáván výskyt mravenišť lesních mravenců, jejich výčet
pravděpodobně není kompletní, v případě potřeby bude vhodné ho doplnit po geodetickém
zaměření trasy v terénu a ujasnění rozsahu staveniště.
K realizaci záměru bude potřeba výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
pro následující živočichy:

Výjimka z ochranných podmínek ZCHD
Český název

Ochrana/ zábor
ohrožení biotopu

rušení

usmrcování

Gallinago gallinago

bekasina otavní

SO

x

x

Saxicola rubicola

bramborníček černohlavý

O

x

x

x

Saxicola rubetra

bramborníček hnědý

O

x

x

x

Riparia riparia

břehule říční

O

Ciconia ciconia

čáp bílý

O

Anas querquedula

čírka modrá

Anas crecca

Vědecký název
Ptáci

x
x

x

SO

x

x

čírka obecná

O

x

x

Rallus aquaticus

chřástal vodní

SO

x

Grus grus

jeřáb popelavý

KO
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Výjimka z ochranných podmínek ZCHD
Vědecký název

Český název

Ochrana/ zábor
ohrožení biotopu

rušení

usmrcování

Motacilla flava

konipas luční

SO

x

x

Anas strepera

kopřivka obecná

O

x

x

Perdix perdix

koroptev polní

O

x

x

Accipiter nisus

krahujec obecný

SO

x

x

Corvus corax

krkavec velký

O

x

x

Alcedo atthis

ledňáček říční

SO

x

x

Milvus milvus

luňák červený

KO

x

x

Anas clypeata

lžičák pestrý

SO

x

x

Circus aeruginosus

moták pochop

O

Aythya nyroca

polák malý

KO

x

x

Tachybaptus ruficollis

potápka malá

O

x

x

Podiceps cristatus

potápka roháč

O

x

x

Acrocephalus
arundinaceus

rákosník velký

SO

x

x

Luscinia megarhynchos

slavík obecný

O

x

x

x

x

x

x

Luscinia
cyanecula

svecica slavík
středoevropský

x

x

x

x

x

x

x

modráček
SO

Lanius collurio

ťuhýk obecný

O

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

O

x

Tringa ochropus

vodouš kropenatý

SO

x

x

Egretta alba

volavka bílá

SO

x

x

Oriolus oriolus

žluva hajní

SO

x

Bombina variegata

kuňka žlutobřichá

SO

x

x

Bufo bufo

ropucha obecná

O

x

x

Pelophylax ridibundus

skokan skřehotavý

KO

Rana dalmatina

skokan štíhlý

SO

Pelophylax esculentus

skokan zelený

SO

ještěrka obecná

SO

x

x

Obojživelníci

x
x

X
x

Plazi
Lacerta agilis
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Výjimka z ochranných podmínek ZCHD
Vědecký název

Český název

Ochrana/ zábor
ohrožení biotopu

Anguis fragilis

slepýš křehký

SO

x

veverka obecná

O

x

Brachinus explodens

prskavec menší

O

x

x

Bombus sp.

čmelák

O

x

x

Formica sp.

mravenec

O

x

x

rušení

usmrcování
x

Savci
Sciurus vulgaris

x

x

Bezobratlí

V navazujících stupních projektové přípravy bude s dostatečným časovým předstihem
zažádáno o výjimku k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů podle ustanovení § 56
zákona č.114/1992 Sb.
Součástí biologického průzkumu je lokalizace míst se zvýšeným pohybem obratlovců a návrh
umístění migračních objektů. Posuzovaný záměr nebude oplocen. Dle dat AOPK posuzovaný
záměr nekříží žádný dálkový migrační koridor ani nekříží migračně významné území.
Navržená místa pro migraci zvěře:
SO 2-20-02 Železniční most v km 2,169
Jedná se o železobetonový polorám s délkou přemostění 8,0 m a světlé výšky od 2,5 do 2,7 m,
který převádí novou dvoukolejnou trať v levostranném směrovém oblouku. Polorám je pod
železnicí navržen z důvodu biokoridoru pro zvěř a zároveň slouží jako přemostění pro
občasnou vodoteč. Na vodoteči na vtoku (vlevo trati) před mostem je navržena dlažba
z rovnaných kamenů s ohledem na spád cca 10%, pod mostem a na výtoku za mostem (vpravo
trati) je povrch proveden ze štěrku 32/64 mm v tl. 100 mm uloženém na rovnaném kameni (s
ohledem na pohyb zvěře).
SO 2-20-03 Železniční most v km 4,797
Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý komorový nosník s konzolami z předpjatého
monolitického betonu. Dvoukolejná trať je po mostě vedena v pravotočivém oblouku. Most
sleduje půdorysné vedení kolejí. Z důvodu umístění bezstykové koleje na mostě a rozdělení
účinků brzdných sil na spodní stavbu je konstrukce rozdělena na tři samostatné NK. NK1 –
spojitý nosík o 2 polích s rozpětím 2x 31 m a délky 64,85 m. NK2 – spojitý nosík o 3 polích
s rozpětím 34 + 47 + 34 m a délkou 117,9 m. NK3 - spojitý nosník o 2 polích s rozpětím
2x 31 m a délky 64,85 m.
SO 2-20-06 Železniční most v km 8,261
Jedná se železobetonový polorám, který převádí dvoukolejnou trať v přímé přes silniční
komunikaci SO 2-30-19 kategorie P 4/30. Délka přemostění je 9,0 m a světlá výška je min 5,03
m. Vzhledem k situování silnice a jejímu rozšíření pod mostem je most šikmý – úhel křížení je
77°.
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SO 2-20-07 Železniční most v km 8,968
Jedná se o přesypaný monolitický železobetonový klenbový most z 6 dilatačních dílů (2 dílů ve
tvaru polokruhové klenby a 4 křídel se zaoblenými dříky ve tvaru prodloužené klenby. Všechny
dilatační díly mostu jsou založené na velkoprůměrových pilotách Ø 900 mm. Most převádí
dvoukolejnou trať v levostranném oblouku přes Luční potok. Délka přemostění je 7,4 m (světlá
délka 7,5 m) a šířka mostu je 31,46 m. Most je na obou stranách zakončen šikmými čely, která
mají v horní části římsu se svislým lícem. Čela jsou obsypaná a odlážděná; proti pádu jsou
v odláždění situována kolem čel přímá ocelová zábradlí z úhelníků. Železobetonová konstrukce
je obsypaná štěrkodrtí, do 1 m za rubem frakce 0-32 mm, do 2 m za rubem bude štěrkodrť
hutněna lehkou technikou. Zásyp je odvodněn do příčných drenáží vyvedených z tělesa na obou
stranách trati. Vodoteč pod mostem je vedena v dlážděném korytě. Dlažba do betonu má podél
stěn chodníčky šířky 550 mm pro drobné živočichy. Na dlážděnou vodoteč navazuje na obou
stranách trati přeložka vodoteče SO 2-81-04.
SO 3-20-01 Železniční most v km 122,422
Jedná se o přesypaný monolitický železobetonový klenbový most ze 7 dilatačních dílů (3 dílů
ve tvaru polokruhové klenby a 4 křídel se zaoblenými dříky ve tvaru prodloužené klenby.
Všechny dilatační díly mostu jsou založené na velkoprůměrových pilotách Ø 900 mm. Most
převádí tříkolejnou trať v přímé přes Zálužský potok. Délka přemostění je 7,23 m (světlá délka
v patě klenby 7,46 m); šířka mostu je 37,5 m. Most je na obou stranách zakončen šikmými
čely, která mají v horní části římsu se svislým lícem. Vodoteč pod mostem je vedena
v dlážděném korytě, podélný spád je 0,3%.
SO 4-20-04 Most v km 126,175
Jedná se o přesypaný monolitický železobetonový klenbový most ze 2 dilatačních dílů ve tvaru
půl-elipsy. Oba dilatační díly mostu jsou založené na velkoprůměrových pilotách Ø 600 mm.
Most převádí dvoukolejnou trať v levostranném oblouku přes stávající vodoteč. Délka
přemostění je 4,88 m (světlá délka 5,0 m) a šířka mostu je 21,32 m. Most je na obou stranách
zakončen šikmými čely, která mají v horní části římsu se svislým lícem. Čela jsou obsypaná a
odlážděná; proti pádu jsou v odláždění situována kolem čel přímá ocelová zábradlí z úhelníků.
Železobetonová konstrukce je obsypaná štěrkodrtí, do 1 m za rubem frakce 0-32 mm, do 2 m za
rubem bude štěrkodrť hutněna lehkou technikou. Zásyp je odvodněn do příčných drenáží
vyvedených z tělesa na obou stranách trati. Vodoteč pod mostem je vedena v dlážděném
korytě. Dlažba do betonu má podél stěn chodníčky šířky 525 mm pro drobné živočichy. Na
dlážděnou vodoteč navazuje na obou stranách trati přeložka vodoteče SO 4-81-03.
Návrh opatření
Během stavby
-

Kácení dřevin mimo les i v lesních porostech provádět mimo hnízdní období ptáků (tj.
mimo IV-VIII)

-

Zamezit během stavby vzniku déle se vyskytujících kaluží

-

Zamezit přístupu obojživelníků na stavbu, v případě nálezu jedinců nebo larev na
aktivním staveništi provést transfer
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-

Dbát na dimenzování mostů a propustků jako průchozích pro obratlovce (suchý břeh,
nejlépe nezpevněný, dostatečná šíře, neumisťovat na vodních tocích u okrajů objektů
jímky s kolmými stěnami, zejm. v místech výskytu obojživelníků, …)

-

Minimalizovat zásahy do lesních porostů, zejména do fragmentů acidofilních doubrav

-

Minimalizovat zásahy do lokalit ohrožených druhů

-

Minimalizovat zásahy do zamokřených ploch

-

Nezasahovat do ochranného pásma (ani území) PR Nový rybník

-

Práce v blízkosti PR Nový rybník provádět mimo hnízdní období ptáků (tj. mimo IVVIII), s maximální opatrností a šetrností, zamezit znečištění plochy PR a jejího
ochranného pásma,

-

Zachovat hydrologické poměry přítoků Nového rybníka

-

Při vegetačních úpravách používat geograficky a stanovištně odpovídající druhy dřevin

-

Opatření proti šíření či zavlékání invazních druhů rostlin

Během provozu záměru
-

Opatření proti šíření invazních druhů rostlin

Vlivy na zvláště chráněná území
V zájmovém území stavby se nachází přírodní rezervace Nový rybník v km 8,3 vlevo. Přírodní
rezervace má definováno ochranné pásmo, které je zakresleno v situaci faktorů životního
prostředí. Přírodní rezervace se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od navrženého záměru a
v rámci realizace záměru do ní nebude zasahováno a ani nebude zasahováno do ochranného
pásma přírodní rezervace. V blízkosti PR Nový rybník je navržena trať na náspu o výšce cca 78 m.
Na základě přírodovědného průzkumu jsou navržena tato opatření:
- Nezasahovat do ochranného pásma (ani území) PR Nový rybník
-

Práce v blízkosti PR Nový rybník provádět mimo hnízdní období ptáků (tj. mimo IVVIII), s maximální opatrností a šetrností, zamezit znečištění plochy PR a jejího
ochranného pásma,

-

Zachovat hydrologické poměry přítoků Nového rybníka

Vlivy na ÚSES
Posuzovaný záměr kříží tyto prvky ÚSES:
• Lokální biokoridor v km 1,0-1,8
- biokoridor je veden lesním celkem za Novou Hospodou
- nově navržená trať je zde vedena v zářezu
V tomto úseku je navržen SO 2-22-01 Silniční most v km 1,535. Nosnou konstrukci
tvoří železobetonový monolitický oblouk. Oblouk je navržen ve tvaru odpovídající
střednici namáhání od stálých zatížení. Rozpětí oblouku je 20,40 m, vzepětí 9,975 m od
horní hrany základu.
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funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Regionální biokoridor v km 3,3-3,6
- regionální biokoridor navazuje na RBC Sulkov a je veden lesním celkem Na porážce
- nově navržená trať je zde vedena v zářezu

-

V tomto úseku je navržen SO 2-22-03 Silniční most v km 3,585. Nosnou konstrukci
tvoří železobetonový monolitický oblouk. Oblouk je navržen ve tvaru odpovídající
střednici namáhání od stálých zatížení. Rozpětí oblouku je 20,40 m, vzepětí 9,975 m od
horní hrany základu.
funkce regionálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Lokální biokoridor v km 4,797
- biokoridor je veden nivou Sulkovského potoka
- v rámci posuzovaného záměru je zde navržen železniční most SO 2-20-03 železniční
most v km 4,797. Volná výška pod mostem v místě koryta toku je přibližně 12 m,
mostní pole mezi pilíři P2 a P3 má rozpětí cca 34 m.

-

funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Lokální biokoridor v km 5,9

-

V místě křížení je navržen SO 2-21-03 Propustek v km 5,924. Jedná se o přesypaný
mostní objekt. Propustek má Ø 0,8 m, délku 16 m a spád je 0,5%.
funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Lokální biokoridor v km 6,7
V tomto úseku je trať navržena v zářezu a křížení je navrženo v úrovni terénu.

-

funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby a částeně i ve fázi
provozu
• Nefunkční lokální biokoridor v km 7,4
V tomto úseku je trať navržena v zářezu a křížení je navrženo v úrovni terénu.

-

funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby a částeně i ve fázi
provozu
• Nefunkční lokální biokoridor v km 8,3
V místě křížení Lučního potoka je navržen SO 2-20-07 Železniční most v km 8,261.
Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Luční potok, na mostní objekt z
obou stran navazuje přeložka Lučního potoka – SO 2-81-04. Přesypaný železobetonový
klenbový uzavřený rám. Uzavřený rám se spodní deskou je založen na roznášecí
železobetonové desce. Rozpětí - 7,67 m, délka přemostění - 7,30 m, volná výška pod
mostem - 4,25 m, světlost mostního otvoru - 7,41 m, šířka mostu - 30 m.

-

funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Lokální biokoridor v km 8,8
V místě křížení občasné vodoteče je navržen SO 2-21-05 Propustek v km 8,777. Pod
náspem výšky cca 5,9 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče SO 2-81-

-
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03 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky 2,0 m a světlé
výšky 2,5 m; délka propustku je 30,0 m.
funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Lokální biocentrum v km 8,9-9,15

-

V tomto úseku je navržen železniční most, který kříží Luční potok. SO 2-20-07
Železniční most v km 8,968 Jedná se o přesypaný železobetonový klenbový most
z prefabrikovaných dílců se spodní dobetonovanou železobetonovou deskou. Most
převádí dvoukolejnou trať v levostranném oblouku přes Luční potok. Délka přemostění
je 7,3 m a šířka mostu je 30 m.
funkce lokálního biocentra bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Nefunkční lokální biokoridor v km 10,3
V místě křížení je trať vedena v mírném náspu. Nejblíže místu křížení LBK je navržen
SO 2-21-07 Propustek v km 10,58. Jedná se o přesypaný rámový propustek sestavený
z prefabrikovaných uzavřených dílců světlé šířky 2,0 m a světlé výšky 2,0 m. Propustek
má délku 34,5 m a spád 0,5%. Na obou stranách je zakončen šikmými čely, přilehlý
navazující násyp je odlážděn lomovým kamen

-

funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Lokální biokoridor v km 122,4
- biokoridor je veden nivou Zálužského potoka
V místě křížení Zálužského potoka je navržen SO 3-20-01 Železniční most v km
122,422. Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Zálužský potok, na
mostní objekt z obou stran navazuje přeložka Zálužského potoka – SO 3-81-01. Je
navržen železobetonový klenbový uzavřený rám se spodní deskou. Rozpětí - 7,67 m,
počet mostních otvorů - 1, délka přemostění - 7,26, volná výška pod mostem - 3,87 m,
světlost mostního otvoru - 7,41 m, šířka mostu - 37,50 m.

-

funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
• Nefunkční lokální biokoridor v km 126,15

-

V místě křížení vodoteče je navržen SO 4-21-04 Propustek v km 126,175. Pod náspem
výšky cca 2,73 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče SO 4-81-03
prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky 2,0m a světlé výšky
2,5 m; délka propustku je 22,0 m
funkce lokálního biokoridoru bude omezena po dobu výstavby, nepředpokládá se
ovlivnění ve fázi provozu
Pro obec Chotěšov nebyl doposud zpracován územní plán. Vymezení prvků ÚSES tedy
vychází a je převzato z dat poskytnutých Plzeňským krajem – generel ÚSES ORP Stod (UAP).
-

•

Nefunkční lokální biokoridor km 122,9
V místě křížení je trať vedena v zářezu a křížení je navrženo v úrovni terénu.

•

Nefunkční lokální biocentrum vpravo trati v km 123,250
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V místě křížení je trať vedena v zářezu a křížení je navrženo v úrovni terénu.
•

Nefunkční lokální biocentrum v km 125,0
V místě křížení je navržen silniční mos SO 4-22-01.
SO 4-22-01 Silniční most v km 125,090

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický oblouk. Oblouk je navržen ve
tvaru odpovídající střednici namáhání od stálých zatížení. Rozpětí oblouku je 20,40 m,
vzepětí 10,425 m od horní hrany základu. Tloušťka desky je 0,45 m s rozšířením
v místě vetknutí do základu na tloušťku 0,8 m. Šířka konstrukce oblouku je 10,6 m.
Nosná konstrukce je z betonu C30/37. Na okrajích nosné konstrukce jsou navrženy
sokly pro zajištění polohy obkladových betonových tvarovek o rozměrech 200/250 mm
vetknutých do NK. Předložené stavebně technické řešení mostu bylo schváleno.
• Nefunkční lokální biokoridor v km 125,3
V místě křížení je trať vedena v zářezu a křížení je navrženo v úrovni terénu.
•

Nefunkční lokální biokoridor v km 132,2 – stávající trať
V místě křížení je trať vedena v náspu a křížení je navrženo v úrovni terénu.

•

Nefunkční lokální biokoridor v km 132,6 – stávající trať
Trať se po převedení dopravy na novou trať opouští. Je navržena demolice mostu do
úrovně stávajícího dna vodoteče.
SO 4-20-92 Železniční most v ev. km 132,628 - demolice
Klenbový most z kamenného zdiva světlé šířka 3,06 m s betonovými římsovými
nosníky, do kterých je kotveno úhelníkové zábradlí. Na opěry navazují šikmá křídla
z kamenného zdiva, která jsou zakončena betonovou římsou. Délka mostu je 9,2 m,
šířka mostu 5,9 m. Most přemosťuje bezejmennou vodoteč.

Vlivy na VKP
Posuzovaný záměr nezasahuje do registrovaných VKP. V případě jakýchkoliv zásahů do VKP
je nutné získat závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody vydané v souladu
s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb.
V rámci posuzovaného záměru dochází k záboru pozemků plnících funkci lesa na ploše
22,2864 ha, dočasný zábor nad 1 rok 7,0814 ha, dočasná zábor do 1 roku 0,4146 ha. Dále je
popsáno křížení VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb.
•

VKP č.1511 Les u Nové Hospody km 1,04 – 4,79
Navržená trať je vedena v tomto úseku převážně v zářezu.
Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby i provozu.

•

Občasná vodoteč v km 2,169
V místě křížení nové trati je navržen SO 2-20-02 železniční most v km 2,169. Nově
navržená trať překonává rokli (občasnou vodoteč), kde se pohybuje zvěř. Nový mostní
objekt je biokoridorem s průchozím průřezem 8,00 x 2,5 m a zároveň slouží jako
přemostění vodoteče. Výška od upraveného dna vodoteče je v rozmezí 2,50 – 2,70 m v
poli, u opěr je snížena s ohledem na náběhy nosné konstrukce.
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-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

•

Sulovský potok v km 4,797
V místě křížení Sulovského potoka je navržen SO 2-20-03 železniční most v km 4,797.
Volná výška pod mostem v místě koryta toku je přibližně 12 m, mostní pole mezi pilíři
P2 a P3 má rozpětí cca 34 m.

-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

•

Občasná vodoteč v km 8,777
V místě křížení občasné vodoteče je navržen SO 2-21-05 Propustek v km 8,777. Pod
náspem výšky cca 5,9 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče SO 2-8103 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky 2,0m a světlé
výšky 2,5 m; délka propustku je 30,0 m.

-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

•

Luční potok v km 8,261
V místě křížení Lučního potoka je navržen SO 2-20-07 Železniční most v km 8,261.
Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Luční potok, na mostní objekt z
obou stran navazuje přeložka Lučního potoka – SO 2-81-04. Přesypaný železobetonový
klenbový uzavřený rám. Uzavřený rám se spodní deskou je založen na roznášecí
železobetonové desce. Rozpětí - 7,67 m, délka přemostění - 7,30 m, volná výška pod
mostem - 4,25 m, světlost mostního otvoru - 7,41 m, šířka mostu - 30 m.

-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

•

Vodoteč v km 10,581
V místě křížení vodoteče je navržen SO 2-21-07 Propustek v km 10,581. Nový
propustek řeší převedení přeložky vodoteče pod novou železniční tratí. Zároveň převádí
levostranné příkopy na pravou stranu trati jejich zaústěním do vývařiště na vtoku do
propustku. Pod náspem výšky cca 7,15 m nové železniční trati je převáděna přeložka
vodoteče SO 2-81-05 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé
šířky 2,0m a světlé výšky 2,0 m; délka propustku je 35,5 m.

-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

•

Zálužský potok v km 122,422
V místě křížení Zálužského potoka je navržen SO 3-20-01 Železniční most v km
122,422. Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Zálužský potok, na
mostní objekt z obou stran navazuje přeložka Zálužského potoka – SO 3-81-01. Je
navržen železobetonový klenbový uzavřený rám se spodní deskou. Rozpětí - 7,67 m,
počet mostních otvorů - 1, délka přemostění - 7,26, volná výška pod mostem - 3,87 m,
světlost mostního otvoru - 7,41 m, šířka mostu - 37,50 m.

-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu
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•

Vodoteč v km 124,055
V místě křížení vodoteče je navržen SO 4-21-02 Propustek v km 124,055.
Nový propustek řeší převedení přeložky vodoteče pod novou železniční tratí. Pod
náspem výšky cca 12,3 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče SO 481-01 prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky 2,0 m a
světlé výšky 2,3 m; délka propustku je 62,0 m.

-

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

•

Vodoteč v km 126,175
V místě křížení vodoteče je navržen SO 4-21-04 Propustek v km 126,175. Pod náspem
výšky cca 2,73 m nové železniční trati je převáděna přeložka vodoteče SO 4-81-03
prostřednictvím železobetonového rámového propustku světlé šířky 2,0m a světlé výšky
2,5 m; délka propustku je 22,0 m
Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby, vzhledem k tomu, že dojde k výstavbě
mostního objektu v místě křížení, nepředpokládá se ovlivnění ve fázi provozu

-

Zábory lesů
Celkový trvalý zábor 22,5087 ha, dočasný zábor 7,1308 ha.
Tab.č.116 Výměry trvalého záboru dle druhu pozemků - PUPFL
Trvalý zábor
PUPFL
[m2]

Dočasný zábor PUPFL nad 1 rok
[m2]

Líně

53 332

22 146

Skvrňany

67 467

13 843

Vejprnice

104 288

35 319

Celkem

225 087

71 308

katastrální území

Funkce VKP bude omezena po dobu výstavby i provozu.

D.I.8.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Vliv na krajinný ráz
Umístění stavby odlišného měřítka v zástavbě, která je v kontaktu s volnou krajinou nebo
stavby projevující se v krajinných panoramatech a vybočuje z krajinného měřítka nebo forem a
hmot okolních staveb, může vyvolat v siluetě krajiny nebo charakteru zástavby změnu
krajinného rázu. 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.
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Postup posouzení
Metoda posouzení vychází z metodického postupu (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička
2004), který vychází z textu §12 zákona č. 114/1992 Sb. a ochraně přírody a krajiny. Výklad
jednotlivých pojmů koresponduje s metodikou hodnocení krajinného rázu používanou správou
CHKO ČR (Bukáček, Matějka) a s návrhem metodického doporučení, vypracovaného AOPK
ČR 1998.
Obecné schema hodnocení navrhované stavby nebo navrhovaného využití území na
krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č.114/1992 Sb. (dle. Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004)
Kroky postupu hodnocení

Vysvětlení postupu

Podklady

Vymezení hodnoceného území
1

Popis navrhované stavby nebo Popis z hlediska možného ovlivnění
navrhovaného
využití
území krajinného rázu navrhovanou stavbou
definování cíle a klíčových otázek
nebo navrhovaným využitím území,
konfliktů. Definování cíle a klíčových
otázek hodnocení na základě obecné
charakteristiky území a očekávaného
vlivu navrhované stavby nebo využití
území

Projektová dokumentace
navrhované
stavby,
územně plánovací podklad
navrhovaného
využití
území, např. urbanistická
studie, územně plánovací
dokumentace

2

Vymezení dotčeného
prostoru (DoKP)

Terénní
průzkum,
topografická
mapa,
analýza
fotopanoramat,
řezy terénem a diagramy
viditelnosti

krajinného Vymezení
dotčeného
krajinného
prostoru (místa krajinného rázu)
jakožto
území
skutečně
nebo
potenciálně
zasaženého
vlivem
navrhované stavby nebo využití
území. Vymezuje se pomocí barier
očekávané viditelnosti stavby (terénní
horizonty, okraje lesních porostů,
hmoty nelesní zeleně, horizonty a
okraje zástavby)

Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
3

Vymezení oblastí a míst krajinného Obecná charakteristika širšího území
rázu
(oblasti krajinného rázu) a jeho
zařazení do krajinných souvislostí
(biogeografie,
geomorfologie,
vegetační kryt, osídlení, kultura,
historie), vymezení míst krajinného
rázu v dotčeném krajinném prostoru,
nejjednodušším příkladem je situace,
kdy DoKP je totožný s jediným
místem krajinného rázu.

Terénní průzkum, letecké
snímky,
biogeografické
členění
ČR,
geomorfologické členění
ČR,
vodní
toky,
krajinářské
hodnocení
(TERPLAN
1972),
geologická mapa, mapa
potenciální
vegetace,
údaje o osídlení, historická
charakteristika místa

4

Identifikace
rysů
a
hodnot Identifikace
rysů
a
hodnot
krajinného rázu na úrovni oblasti a jednotlivých charakteristik krajinného
rázu v dotčeném krajinném prostoru
místa KR
(DoKP) - rysy a hodnoty přírodní,
kulturní a historické charakteristiky,
přítomnost
estetických
hodnot,

Terénní průzkumy, letecké
snímky, hranice ZCHÚ,
VKP,
ÚSES,
biogeografické
členění,
biochory,
seznam
nemovitých
kulturních
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Kroky postupu hodnocení

Vysvětlení postupu

Podklady

harmonického měřítka a vztahů,
klasifikace
z hlediska
významu
jednotlivých znaků krajinného rázu
dané oblasti nebo místa

památek, hranice MPR,
MPZ,VPR, VPZ, KPZ,
historické
mapy
a
literatura,
historická
fotodokumentace

Posuzování zásahu do krajinného rázu
5

Posouzení vlivu na identifikované Posouzení vlivu navrhované stavby Výsledky
předchozích
rysy a hodnoty
nebo navrhovaného využití území na kroků hodnocení
identifikované rysy a hodnoty
jednotlivých charakteristik krajinného
rázu

6

Určení snesitelnosti zásahu na Shrnutí
výsledků
předchozího Výsledky
předchozích
základě zjištěné míry vlivu záměru hodnocení, zvážení míry zásahů do kroků hodnocení
jednotlivých
hodnot,
zvážení
významu a cennosti jednotlivých rysů
a hodnot (významné, určující,
jedinečné),
vyslovení
závěru
(přijatelný, nepřijatelný, na hranici
přijatelnosti), event. podmínek pro
minimalizaci zásahu do krajinného
rázu.

Základní pojmy
Posouzení vlivů navrhovaného záměru na krajinný ráz pracuje s pojmy, uvedenými v § 12
zákona č. 114/1992 Sb.
krajina

část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená
souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky
(§3 zákona)

krajinný ráz

je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého
místa nebo oblasti (§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a
hodnotami těchto charakteristik

oblast krajinného rázu

je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků,
který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či
v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Je
vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky
nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik

místo krajinného rázu

část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních
hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst
krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem. Jedná se
zpravidla o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo
konvexní), který je pohledově spojitý z většiny pozorovacích
stanovišť nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové
odlišnosti.
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estetická hodnota krajiny

je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a
vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny.
Předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti
pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti
krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek)

přírodní hodnota

je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve
vztahu k jejich trvalé udržitelnosti, vysokou četností jednotlivých
typů ekosystémů, členitou morfologií krajiny, harmonickým
charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními
dominantami krajiny

významný krajinný prvek dle ustanovení §3, odst. 1, písm.b) zákona č.114/1992Sb.
zvláště chráněné území

dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona č.114/1992Sb.

kulturní dominanta krajiny
je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy
kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického
hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve
svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují souhrn
charakteristik daného místa či oblasti
harmonické měřítko krajiny
vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá
harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a
způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny. Z hlediska
fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a
měřítka a jednotlivých prvků.
harmonické vztahy v krajině
vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí
(absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny,
harmonický soulad jednotlivých prvků a prostorů krajinné scény
charakteristika krajinného rázu uspořádání krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich
souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o
charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako
soubor typických znaků.
historická charakteristika krajinného rázu
je specifickou součástí kulturní
charakteristiky a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních
charakteristik oblasti či místa. Historická charakteristika je klíčová
pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny,
jejím využíváním, vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé)
udržitelnosti.
kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů
člověkem a stopami, které v krajině zanechal
přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické,
geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry, tak
aktuálním staveb ekosystémů
činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa
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taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty
oblasti či místa, že změní význam a obsah jednotlivých
charakteristik
Popis navrhované stavby
Hlavní náplní stavby je kompletní novostavba železniční trati v úseku Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) dle varianty 5 studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.
hranice“ a jejich aktualizací. Stavba je novostavbou a změní dosavadní využití a zastavěnost
území.
Mezi Plzní a Stodem je trasa vedena v nové stopě pro rychlost až 200 km/hod. Na trase budou
vystavěny dvě nové zast. – Líně a Chotěšov u Stoda a dvě ŽST – Chotěšov, se zastávkou
Zbůch v obvodu ŽST Chotěšov a Stod. Zastávka Zbůch bude umístěna nově cca 300 m od
stávající zastávky, ŽST Stod bude zcela přestavěna s novou konfigurací kolejiště v místě
stávající stanice. Konec stavby je za ŽST Stod, kde se nová trať napojí na stávající železniční
trať směr Domažlice.
DoKP C
DoKP A

DoKP B

Obr.č.42 Dotčené krajinné prostory v zájmovém území.

DoKP A – (km 107,529-7,0)
Stavba začíná v SO 1-10-01 v km 107,529 659 (stávající km 113,582) za výjezdem ze ŽST
Plzeň hl. n. obvod Nová Hospoda, který bude realizován 3. stavbou Uzlu Plzeň. Nový stav se
napojuje na dvoukolejnou trať, provede se směrové a výškové vyrovnání kolejí, které směřují
do provizorní výhybky č. 802 kterou naše stavba snáší a za kterou pokračuje jednokolejka na
Domažlice.
DoKP B – (cca km 7,00-122,0)
Zastávka Zbůch bude umístěna nově cca 300 m od stávající zastávky. Stanice Zbůch je
situována v hlubokém zářezu. Stanice má jedno boční nástupiště (jižní část) a dále ostrovní
nástupiště s rozdvojením trasy (severní část stanice). Na nástupištích jsou jednoduché
systémové přístřešky. Na jih od stanice je usazeno parkoviště ( P+R, K+R), stojany pro jízdní
kola i možnost zajíždění autobusů hromadné dopravy. Tato komunikace umožňuje i obsluhu
blízké technologické budovy. V tomto dotčeném krajinném prostoru se nachází koridor
plánované komunikace I26 D5 – Stod.
DoKP C – (cca km 122,0 - KÚ)
ŽST Stod bude zcela přestavěna s novou konfigurací kolejiště v místě stávající stanice. Konec
stavby je za ŽST Stod, kde se nová trať napojí na stávající železniční trať směr Domažlice.
V tomto dotčeném krajinném prostoru se nachází koridor plánované komunikace I26 D5 –
Stod.
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Posouzení
Obecná charakteristika krajinného celku a vymezení krajinných prostorů dotčených
navrhovanou komunikací
Biogeografické členění
Stavba prochází Plzeňským bioregionem. Bioregion se rozprostírá v mezofytiku, vegetační
stupeň dle Skalického je suprakolinní až submontánní. Potenciální vegetaci tvoří ve vyšších
polohách acidofilní bučiny svazu Luzulo-Fagetum, na kyselých karbonských sedimentech
nižších poloh jsou význačné acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae – Quercion. Kolem
toků jsou luhy, převážně asociace Stellario-Alnetum glutinosae. Náhradní vegetaci tvoří louky
svazu Calthion, řidčeji snad i Molinion, které přecházejí v rašelinné louky svazu Caricion
fuscae. Flóra je poměrně pestrá, fauna spíše ochuzená – fauna hercynské zkulturnělé krajiny
s mozaikou polí, lesů a luk.
DoKP A km 107,529-7,0
Tento prostor je vymezen od napojení přeložky trati na stávající trať ve Skvrňanech. Následně
navržená trať prochází lesním celkem mezi Novou Hospodou a dálnicí D5. Následně je trať
vedena lesy, které lemují dálnici až k nově navržené zastávce Líně.
DoKP B km 7,0-122,0
Jedná se o prostor, který je tvořen zemědělskými plochami, v km 8,2 se nachází v blízkosti trati
PR Nový Rybník. Navržená trasa severozápadním směrém obchází Zbůch.
DoKP C km 122,0- KÚ
Za Zbůchem navržená trasa trati kříží Zálužský potok a v lokalitě Starý Důl km 122,5 vede
v trase stávající trati. Následně trať severně obchází Chotěšov a v km cca 127,0 se napojuje do
stávající trati ve Stodu.
Charakteristiky krajinného rázu v dotčeného krajinném prostoru (DoKP)
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability, dle zákona č.114 /1992 Sb., v krajině tvoří soubor funkčně
propojených ekosystémů, ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních ÚSES jsou
vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Posuzovaný záměr kříží tyto prvky ÚSES:
• Lokální biokoridor v km 1,0-1,8
- biokoridor je veden lesním celkem za Novou Hospodou
• Regionální biokoridor v km 3,3-3,6
- regionální biokoridor navazuje na RBC Sulkov a je veden lesním celkem Na porážce
• Lokální biokoridor v km 4,797
- biokoridor je veden nivou Sulkovského potoka
- v rámci posuzovaného záměru je zde navržen železniční most SO 2-20-03 železniční
most v km 4,797
• Lokální biokoridor v km 5,9
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•
•
•
•
•
•
•

Lokální biokoridor v km 6,7
Nefunkční lokální biokoridor v km 7,4
Nefunkční lokální biokoridor v km 8,3
Lokální biokoridor v km 8,8
Lokální biocentrum v km 8,9-9,15
Nefunkční lokální biokoridor v km 10,3
Lokální biokoridor v km 122,4
- biokoridor je veden nivou Zálužského potoka
• Nefunkční lokální biokoridor v km 126,15
Pro obec Chotěšov nebyl doposud zpracován územní plán. Vymezení prvků ÚSES tedy
vychází a je převzato z dat poskytnutých Plzeňským krajem – generel ÚSES ORP Stod (UAP).
•
•
•
•
•
•

Nefunkční lokální biokoridor km 129,5
Nefunkční lokální biocentrum vpravo trati v km 130,0
Nefunkční lokální biocentrum v km 125,0
Nefunkční lokální biokoridor v km 124,9
Nefunkční lokální biokoridor v km 132,2 – stávající trať
Nefunkční lokální biokoridor v km 132,6 – stávající trať

Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. V širším zájmovém území se nachází přírodní rezervace Nový rybník.
NATURA 2000
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní
stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) 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 zájmovém území se nenachází lokality NATURY 2000.
Významné krajinné prvky
Pojem 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. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.
•

VKP č.1511 Les u Nové Hospody km 1,04 – 4,79

•

Občasná vodoteč v km 2,169

•

Sulovský potok v km 4,797

•

Občasná vodoteč v km 8,777

•

Luční potok v km 8,261

•

Vodoteč v km 10,581
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•

Zálužský potok v km 122,422

•

Vodoteč v km 124,055

•

Vodoteč v km 126,175

•

Zábor lesů

Stavba nezasahuje do registrovaných VKP.

Úsek Plzeň - Zbůch
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Úsek Chotěšov - Stod
Obr.č.43 Řešené území a jeho okolí na mapě I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č.156
Mapování se uskutečnilo v letech 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace) v měřítku 1 : 28.800. Mapy
nevznikaly na geodetických základech, polohopis a terénní reliéf se zakreslovaly hrubým odhadem.
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Úsek Plzeň - Líně

Úsek Líně - Chotěšov
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Úsek Chotěšov - Stod
Obr.č.44 Řešené území na mapě II. vojenské (Františkovo) mapování - Čechy, mapový list W_11_IV.
Druhé vojenské mapování proběhlo na území celé tehdejší monarchie v období 1807-1869. Rozhodnutí
císaře Františka II. o provedení nového mapování bylo ovlivněno především vojenskými důvody,
vyvolanými napoleonskými válkami, kdy se projevovaly nedostatky mapových podkladů prvního
vojenského mapování vyhotovených se značnými nepřesnostmi, hrubou zeměpisnou orientací a s výraznými
deformacemi. Měřítko zůstalo stejné jako u prvního vojenského mapování, tedy 1:28.800.

Úsek Plzeň - Líně
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Úsek Líně - Stod
Obr.č.45 Řešené území III. vojenské mapování - 1 : 25 000, mapový list 4151_1. Podkladem tohoto
mapování rakouské monarchie se opět staly katastrální mapy. Původní toposekce byly vyhotoveny v rámci
rakouské monarchie v létech 1869 až 1885. Mapa III. vojenského mapování je již velmi podrobná a popisná
a dává plastickou představu o podobě posuzovaného území na konci 19. století. Kromě již výše
zmiňovaných údajů je z mapy zřetelně patrné členění původní plužiny i velkých lesních úseků.

Historie Líně
První písemná zmínka o Líních pochází z r. 1115.Bylo to v době vlády krále Vladislava I.
Jměním kladrubského kláštera obec zůstala až do r. 1239. Poněmčování, zahájené v době
protireformační, bylo zastaveno v době zprůmyslňování Plzeňska. Již od konce 16.století jsou
otevírány kamenouhelné doly. S prvními náznaky dolování na Sulkově se setkáváme již
v 60.letech 18.století. V této souvislosti dochází ke změně zaměstnání obyvatel, mění se ale
i klima a ráz krajiny. Těžařské společnosti kvůli dolování vypouštějí rybníky a tím následně
přispívají ke vzniku klimatického jevu tzv. "srážkového stínu".
Historie Zbůch
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1253, kdy byla uváděna jako majetek kláštera
premonstrátů v Chotěšově, samotné osídlení má však své kořeny již v pravěku, jak to dokládají
četné nálezy z doby bronzové, halštatsko - laténské i římské. Ve středověku zde stával poplužní
dvůr, který byl v majetku celé řady světských feudálů, např. v polovině 15. století Velka
ze Zbůchu nebo Votíka z Chotěšovic. Krátce po polovině 17. století Rula berní uvádí ve vsi
pouhých pět sedláků. Po celá staletí byly osudy vsi spojené s nedalekým premonstrátským
klášterem, po jehož zrušení v poslední čtvrti 18. století patřil Zbůch. Na sklonku 30. let
SUDOP Praha a.s.
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19. století bylo ve Zbůchu, v minulosti zvaném také jako Zbuoch, Zwug nebo Zwuch,
28 popisných čísel. Roku 1861 byl poblíž vsi zahájen provoz na železniční trati Plzeň - Brod
nad lesy, stanice dráhy pro obec však byla otevřena až roku 1906.
V letech 1906 - 1908 na východním okraji vsi, v prostoru mezi původním Zbůchem a blízkou
vesnicí Červený Újezd, byl vybudován Západočeským báňským akciovým spolkem v Plzni důl
nazvaný Austria, produkující ze dvou těžních jam o hloubce 800 a 720 m mimořádně kvalitní
černé uhlí, využívané k výrobě svítiplynu, koksu a v také v chemickém průmyslu. Po roce
1918 byla původní Austria přejmenována na Masarykův jubilejní důl a toto pojmenování
přečkalo až do 2.poloviny 20.století, vyjma let druhé světové války, kdy zakladatele
Československé republiky nahradilo jméno Adolfa Hitlera, vůdce Velkoněmecké říše. S těžbou
uhlí se výrazně zvýšil počet obyvatel a také domů. Vedle obytných staveb, rodinných
i nájemných, zde vyrostl např. Hornický lidový dům, ve své době patřící k největším stavbám
svého druhu na celém Plzeňsku.
Historie Chotěšov
První zmínka o obci pochází z roku 1115. Na rozvoj Chotěšova mělo vliv především založení
kláštera premonstrátek blahoslaveným Hroznatou kolem roku 1200. Největšího rozmachu
dosáhl klášter na sklonku 14. století, kdy mu patřilo přes 50 obcí v okolí a města Stod, Staňkov
a Dobřany. V době husitské a za třicetileté války byl klášter několikrát dobyt a vypleněn.
Klášter dobyl a vydrancoval roku 1278 Ota Braniborský, 1421 Jan Žižka, 1618 Mansfeld, 1620
polská vojska, 1639, 1645 a 1647 Švédové, vždy byl ale znovu obnoven.
Do dnešní podoby byl přestavěn v 18. století podle plánů Jakuba Augustona. Přeměnu
zemědělského rázu obce i okolí v průmyslový významně ovlivnil nález ložisek kamenného uhlí
v nedaleké obci Mantov.
Historie Stod
S první historickou zmínkou o lokalitě se setkáváme v roce 1235, kdy král Václav I. věnoval
ves zvanou Stod nedalekému klášteru premonstrátek v Chotěšově. Osídlení v prostoru
nynějšího města je však daleko starší vzhledem k archeologickým nálezům. Pro obec je velmi
důležitý letopočet 1315, kdy nechal král Jan Lucemburský povýšit vesnici Stod na městys.
Podle územně analytických podkladů Plzeňského kraje se zájmové území nachází:
• Krajině vrchovin Hercynica
• Matrici středověkých, polootevřených krajin
• Zemědělské krajině
• Vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica
Identifikace znaků krajinného rázu a vliv navrhované komunikace
Identifikaci znaků krajinného rázu bude provedena pro každý z dotčených krajinných prostorů
(DoKP) zvlášť.
Význam znaků:
Znak zásadní
Znak spoluurčující
Znak doplňující
SUDOP Praha a.s.

je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo
místě krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter
krajiny
je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo
místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny
je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo
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místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny
Klasifikace cennosti znaků:
Znak jedinečný
je jev charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
Znak význačný
je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci
oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu.
Klasifikace pozitivní a negativních projevů znaků
Projev pozitivní
daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně
Projev negativní
Projev neutrální
DoKP A km 107,529-7,0
Tab.č. 117 Psaný podélný profil.
staničení

výška stávajícího terénu/výška navrženého
terénu

zemní těleso

výškový rozdíl

Km 107,5290,15

336,18 m.n.m./333,953 m.n.m.

zářez

-2,2 m

Km 0,2-0,35

325,48 m.n.m./334,437 m.n.m.

násep

+8,9 m

Km 0,35-0,9

339,065 m.n.m./336,416 m.n.m.

zářez

-2,6 m

Km 0,9 – 1,3

333,756 m.n.m./340,180 m.n.m.

násep

+6,4 m

Km 1,3 – 4,2

356,570 m.n.m./346,336 m.n.m.

zářez

-10,2 m

Km 4,2 – 5,3

332,778 m.n.m. / 344,407

násep

+11,6

Km 5,3 – 6,2

340,307 m.n.m. /340,601 m.n.m.

násep

+0,3 m

Km 6,2 – 7,0

349,766 m.n.m. / 342,027

zářez

-7,7

Navrhovaná stavba nezasahuje do maloplošných chráněných území, nedostává se do
bezprostředního kontaktu s památkově chráněnými objekty. V rámci tohoto úseku kříží
navržená trať dálnici D5 a regionální biokoridor.
Přítomnost charakteristických znaků krajinného rázu v DoKP je uvedena v následující tabulce.
Klasifikace identifikovaných znaků

DoKP A

Dle pozitivních Dle významu Dle cennosti
či negativních v KR
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní identifikované znaky

Pozitivní

Zásadní

Neutrální

Spoluurčující Význačný

Negativní

Doplňující

Běžný

spoluurčující

běžný

Znaky přírodní Lesní celek mezi Novou Hospodou a pozitivní

SUDOP Praha a.s.
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Klasifikace identifikovaných znaků

DoKP A

Dle pozitivních Dle významu Dle cennosti
či negativních v KR
projevů
Znaky dle §12

charakteristiky

Konkrétní identifikované znaky

Pozitivní

Zásadní

Jedinečný

Neutrální

Spoluurčující Význačný

Negativní

Doplňující

Běžný

Lesní celek Na drahách u Líně

pozitivní

spoluurčující

běžný

Regionální biokoridor v km 3,0-4,0

pozitivní

spoluurčující

běžný

spoluurčující

běžný

dálnicí D5

Znaky kulturní Částečně dochovaná struktura původně
a
historické zemědělské krajiny s poli a lesy
pozitivní
charakteristiky
Znaky
Lesnatý celek Sulkova
prostorových
vztahů
a
uspořádání
krajinné scény

pozitivní

spoluurčující

běžný

Znaky
Koridor dálnice D5 a silnice I/26
harmonických
vztahů
v krajině
a
harmonického
měřítka

neutrální

doplňující

běžný

DoKP B km 7,0-122,0
Tab.č. 118 Psaný podélný profil.
staničení

výška stávajícího terénu/výška navrženého
terénu

zemní těleso

výškový rozdíl

Km 7,0 – 8,1

346,811 m.n.m. / 343,201 m.n.m.

zářez

-3,6 m

Km 8,1 – 10,9

337,351 m.n.m. / 342,082 m.n.m.

násep

+4,7 m

Km 10,9 –
122,0

356,105 m.n.m. / 351,460 m.n.m.

zářez

-4,6 m

Navrhovaná stavba nezasahuje do maloplošných chráněných území, nedostává se do
bezprostředního kontaktu s památkově chráněnými objekty. Přítomnost charakteristických
znaků krajinného rázu v DoKP je uvedena v následující tabulce.
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Klasifikace identifikovaných znaků

DoKP B

Dle pozitivních Dle významu Dle cennosti
či negativních v KR
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní identifikované znaky

Pozitivní

Zásadní

Neutrální

Spoluurčující Význačný

Negativní

Doplňující

Běžný

pozitivní

spoluurčující

význačný

Znaky kulturní Přítomnost území ve středověké sídelní neutrální
a
historické krajině
charakteristiky

doplňující

běžný

Znaky
Výhled nad PR Nový Rybník
prostorových
vztahů
a
uspořádání
krajinné scény

pozitivní

spoluurčující

význačný

Znaky
Pozůstatky po důlní činnosti ve Zbůchu – negativní
harmonických haldy
vztahů
Průmyslový areál u silnice II/180
v krajině
a
negativní
harmonického
měřítka

spoluurčující

běžný

spoluurčující

běžný

Znaky přírodní Prvky ÚSES
charakteristiky

Jedinečný

DoKP C km 122,0- KÚ
Tab.č. 119 Psaný podélný profil.
staničení

výška stávajícího terénu/výška navrženého
terénu

zemní těleso

výškový rozdíl

Km 122,0 –
123,8

355,723 m.n.m. / 356,073 m.n.m.

násep

+0,3 m

Km 123,8 –
124,6

349,058 m.n.m. / 361,291 m.n.m.

násep

+12,2 m

Km 124,6 –
126,2

371,435 m.n.m. / 367,885 m.n.m.

zářez

-3,5 m

Km 126,2 –
126,8

368,061 m.n.m. / 361,856 m.n.m.

zářez

-6,2 m

Km 126,8 –
128,2

357,896 m.n.m. / 357,900 m.n.m.

v úrovni
terénu

Km 128,2 KÚ

363,973 m.n.m. / 357,900 m.n.m.

zářez

SUDOP Praha a.s.
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Navrhovaná stavba nezasahuje do maloplošných chráněných území, nedostává se do
bezprostředního kontaktu s památkově chráněnými objekty. Přítomnost charakteristických
znaků krajinného rázu v DoKP je uvedena v následující tabulce.
Klasifikace identifikovaných znaků

DoKP C

Dle pozitivních Dle významu Dle cennosti
či negativních v KR
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní identifikované znaky

Pozitivní

Zásadní

Neutrální

Spoluurčující Význačný

Negativní

Doplňující

Běžný

pozitivní

spoluurčující

běžný

pozitivní

doplňující

význačný

Znaky kulturní Přítomnost území ve středověké sídelní neutrální
a
historické krajině
charakteristiky
Kultivovaná kulturní krajina
neutrální

doplňující

běžný

doplňující

běžný

Velkoplošná struktura otevřených ploch a pozitivní
větších porostních celků s převažujícím
přírodním charakterem
pozitivní
Zřetelné linie zástavby

spoluurčující

běžný

spoluurčující

běžný

Znaky
Soulad hospodářské činnosti a přírodního pozitivní
harmonických prostředí
vztahů
v krajině
a
harmonického
měřítka

spoluurčující

běžný

Znaky přírodní Rozsáhlé zemědělské plohcy
charakteristiky
Prvky ÚSES

Znaky
prostorových
vztahů
a
uspořádání
krajinné scény

Jedinečný

Závěr
Význam jednotlivých znaků v krajinném rázu dotčených krajinných prostorů (DoKP) ukazuje
následující tabulka:
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Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
významu Dle cennosti
v KR

Vliv
modernizované
trati
pozitivní zásah
žádný zásah
slabý zásah
středně
silný
zásah
silný zásah
stírající zásah

zásadní
spoluurčující
doplňující

jedinečný
význačný
běžný

Lesní celek mezi pozitivní
Novou Hospodou
a dálnicí D5
pozitivní
Lesní celek Na
drahách u Líně

spoluurčující

běžný

slabý

spoluurčující

běžný

slabý

Regionální
pozitivní
biokoridor v km
3,0-4,0
pozitivní
Prvky ÚSES

spoluurčující

běžný

středně silný

spoluurčující

běžný

středně silný

pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý

Částečně
pozitivní
dochovaná
struktura původně
zemědělské
krajiny s poli a
lesy
Přítomnost území neutrální

spoluurčující

běžný

slabý

dolňující

běžný

slabý

dolňující

běžný

slabý

celek pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý

Výhled nad PR
pozitivní
Nový Rybník

spoluurčující

význačný

slabý

spoluurčující

běžný

slabý

spoluurčující

běžný

slabý

Znaky dle §12

Konkrétní
identifikované
znaky

Znaky přírodní
charakteristiky
vč. přírodních
hodnot, VKP a
ZCHÚ

Rozsáhlé
zemědělské
plohchy
Znaky kulturní
a
historické
charakteristiky
vč. kulturních
dominant

Dle pozitivních
či negativních
projevů
pozitivní
neutrální
negativní

ve
středověké
sídelní krajině
Kultivovaná
kulturní krajina
Znaky
prostorových
vztahů
a
uspořádání
krajinné scény

Lesnatý
Sulkova

neutrální

Velkoplošná
struktura
pozitivní
otevřených ploch
a
větších
porostních celků
s převažujícím
přírodním
charakterem
Zřetelné
zástavby
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Klasifikace identifikovaných znaků
Dle pozitivních
či negativních
projevů
pozitivní
neutrální
negativní

Dle
významu Dle cennosti
v KR

Vliv
modernizované
trati
pozitivní zásah
žádný zásah
slabý zásah
středně
silný
zásah
silný zásah
stírající zásah

zásadní
spoluurčující
doplňující

jedinečný
význačný
běžný

Koridor dálnice neutrální
D5 a silnice I/26
negativní
Pozůstatky
po
důlní činnosti ve
Zbůchu – haldy

doplňujicí

běžný

slabý

spoluurčující

běžný

slabý

Průmyslový areál negativní
u silnice II/180
pozitivní
Soulad
hospodářské
činnosti
a
přírodního
prostředí

spoluurčující

běžný

slabý

spoluurčující

běžný

slabý

Znaky dle §12

Konkrétní
identifikované
znaky

Znaky
estetických
hodnot
vč.
harmonického
měřítka
a
vztahů
v krajině

Vliv navrhované stavby na krajinný ráz nebude ve výraznější degradaci přírodních a kulturních
hodnot, nýbrž vzhledem k dimenzi a měřítku stavby v rovině prostorových vztahů a estetických
hodnot, tedy v rovině zásahů do krajinné scény. Ovlivnění krajinné scény a panoramatických
výhledů představuje hlavní stránku zásahu do krajinného rázu.
Je možno shrnout, že navrhovaná stavba Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice
SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně):
• představuje středně silný zásah do hodnot přírodní charakteristiky (VKP)
• představuje slabý zásah do hodnot kulturní a historické charakteristiky
• představuje slabý zásah do kulturních dominant
• představuje slabý zásah do estetických hodnot jak v dílčích sceneriích pozorovaných ze
dna údolí, tak i v panoramatických pohledech
Rysy a hodnoty krajinného rázu dle §12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv
Středně silný zásah
Slabý zásah
Žádný zásah
Středně silný zásah
Slabý zásah
Slabý zásah
Slabý zásah
Slabý zásah

Je zřejmé, že nově navrhovaná trať přinese do krajiny jisté změny. Analýza prokázala, že tyto
změny nejsou pro ráz a identitu krajiny zcela pozměňující.
Na základě výše provedeného posouzení je možno konstatovat, že navrhovaná trať je řešena
SUDOP Praha a.s.

318

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

s ohledem na zachování zákonných kriterií krajinného rázu neboť představuje slabý,
maximálně však středně silný zásah do identifikovaných rysů a hodnot. Je proto hodnocena
jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny.
Nezbytný bude souhlas orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona
č.114/1992 Sb. K umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný
ráz.

D.I.9

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

Nová trať se nenachází v ploše městské památkové rezervace ani jejím ochranném pásmu –
začátek stavby je situován více než 2,5 km západním směrem od hranice městské památkové
rezervace.
Národní kulturní památky
Na území okresu Plzeň – město se nachází celkem 5 národních kulturních památek (dále jen
„NKP“), na území okresu Plzeň – jih celkem 2 NKP a na území okresu Plzeň – sever rovněž 2
NKP. Záměr se nenachází v ploše žádné z nich, nejbližší NKP Klášter premonstrátek v
Chotěšově, vyhlášená Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., bezprostředně sousedí se stávajícím
železničním tělesem.
Řešená stavba prochází územím s různými kategoriemi ÚAN. ÚAN kategorie I se nachází: u
Plzeň – Nová Hospoda, mohylové pohřebiště (1), Líně – Sulkov – knovízské sídliště (2), Na
drahách – Líně (3), Na dlouhých (4), Chotěšov – klášter a Stod, u čerpací stanice. nachází
v oblasti s ÚAN II s pozitivně prokázanými archeologickými nálezy.
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.
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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
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.
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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.
Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D.I. a D.II. Dokumentace EIA. V této kapitole je uvedeno pouze shrnutí vlivů
vzhledem k jejich významnosti a k velikosti zasaženého území.
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru
Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) a po realizaci navržených protihlukových opatření, lze očekávat v hodnocených
částech měst a obcí Plzeň-Skvrňany, Vejprnice, Líně, Zbůch, Chotěšov a Stod 1-5 % obyvatel
obtěžovaných hlukem a 1-4 % obyvatel rušených hlukem ve spánku ze železniční dopravy.
S ohledem na vysoké nejistoty při hodnocení negativních účinků hluku a nízké počty obyvatel
je procento, resp. počet osob v rámci posouzení nejistot akceptovatelný.
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
Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) a po realizaci navržených protihlukových opatření, lze očekávat v hodnocených
částech měst a obcí Plzeň-Skvrňany, Vejprnice, Líně, Zbůch, Chotěšov a Stod 1-5 % obyvatel
obtěžovaných hlukem a 1-4 % obyvatel rušených hlukem ve spánku ze železniční dopravy.
S ohledem na vysoké nejistoty při hodnocení negativních účinků hluku a nízké počty obyvatel
je procento, resp. počet osob v rámci posouzení nejistot akceptovatelný.
Ovzduší a klima
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o elektrifikovanou trať, nebude po dokončení stavby
okolí železniční tratě zatěžováno žádnými novými zdroji emisí. Dále bylo v rámci rozptylové
studie vyhodnoceno trvalé uložení zeminy v lokalitě Starý Důl. Plocha ZS8 bude určena k
přeložení max. 1,2 mil m3 zeminy v období let 2023-2024, plochy staveniště železničního tělesa
a plochy komunikací určených k navážení zeminy.
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V rámci rozptylové studie byl zhodnocen vliv vyjmenovaného zdroje emisí – třídiče na imisní
situaci v zájmové oblasti.
Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze
konstatovat, že užití vyjmenovaného stacionárního zdroje – třídiče a nevyjmenovaných
stacionárních zdrojů – plochy ZS8 (trvalé deponie), plochy staveniště nového drážního tělesa a
vyvolané nákladní dopravy po místních a staveništních komunikacích v rámci realizace
navrhované liniové stavby je z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší přijatelné a lze
je v daném místě realizovat za použití opatřeními pro snížení prašnosti v souladu s Programem
zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna jihozápad, který nabyl účinnosti dne 13.6.2016,
doporučujeme během provádění recyklace preventivní opatření výrazně snižujících prašnost.
Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika, jak vyplývá z provdené
analýzy, která je součástí přílohy č.6 dokumentace.
Hluk
Pro tuto stavbu jsou navrženy protihlukové stěny o celkové délce 2 516 m s výškou 1,5 až 3,5
m, individuální protihlukové opatření na dva obytné objekty a dva protihlukové zemní valy s
celkovou délkou 480 m s výškou 3 až 4 m.
Z hlediska vlivu na hlukovou situaci bylo provedeným výpočtem prokázáno, že po realizaci
záměru s navrženými protihlukovými opatřeními budou dodrženy hygienické limity hluku dle
Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době.
Povrchové a podzemní vody
Zájmové území stavby nezasahuje do žádného úředně stanoveného záplavového území.
Zájmové území stavby neprochází rizikovým území s povodňovým ohrožením při přívalových
srážkách. Stavba se nenachází v CHOPAV. Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného
pásma povrchového vodního zdroje. Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma
podzemního vodního zdroje. Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního
léčivého zdroje.
Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na
útvary podzemních vod ID 51100 a ID 62221 lze uvést, že kvalita podzemních vod útvaru
bude ovlivněna pouze lokálně a dočasně po dobu výstavby. Je nutné srážkové a případné
drénované podzemní vody ze zářezů odvádět nebo vypouštět tak, aby nedošlo ke
kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané stávajícími jímacími objekty. Při zajištění
všech opatření se předpokládá, že po ukončení stavby negativní vlivy odezní.
Toto dočasné ovlivnění nebude překážkou ve snaze dosažení dobrého chemického stavu útvarů
podzemních vod.
Z hlediska kvantitativního ovlivnění útvarů podzemních vod ID 51100 a ID 62221 se jedná o
lokální a dočasný vliv. Při případném ovlivnění uvedených individuálních studní musí být k
dispozici nápravné opatření (úprava stávajících studní, náhrada vodního zdroje v rámci
pozemku téhož majitele, připojení na veřejnou vodovodní síť).
Vzhledem k rozsahu stavby nebude dobrý kvantitativní stav útvaru podzemních vod ID 62221
záměrem trvale ovlivněn. Realizace stavby rovněž neznamená trvalé znemožnění dosažení
zlepšení současného nevyhovujícího kvantitativního stavu útvaru ID 62221.
Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)“ nemění fyzikální poměry útvaru povrchových vod nebo hladinu útvaru
podzemních vod. Nebude příčinou nesplnění environmentálních cílů, její realizace nezhorší
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stav útvarů povrchových nebo podzemních vod. Stavba nebude také příčinou zhoršení dobrého
stavu útvaru povrchových vod v důsledku nových trvale udržitelných rozvojových činností
člověka. Uplatňování výjimek dle článku 4, odst.7 Rámcové směrnice o vodní politice
(2000/60/ES) pro tuto stavbu není relevantní.
Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na povrchové a podzemní vody označit za střední, z
hlediska významnosti vlivu za středně významný.
Půda
Celkový trvalý zábor ZPF vyvolaný stavbou činí 50,9658 ha a dočasný zábor nad 1 rok
26,5834 ha. Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu
označit za velký, z hlediska významnosti vlivu s odkazem na třídu ochrany za středně
významný.
Stavba zasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa, vyvolává celkový trvalý zábor
PUPFL 22,5087 ha a dočasný zábor PUPFL 7,1308 ha. Stavbou bude dále dotčeno ochranné
pásmo lesa (50 m). Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za středně velký, z
hlediska významnosti vlivu za středně významný.
Přírodní zdroje
Zájmová trasa v úseku staničení km cca 5,459 – 6,079 (nové staničení) prochází dobývacím
prostorem ložiska Líně (ID 60047). Ložisko v majetku LB MINERALS s.r.o., Horní Bříza má
v současné době pozastavenou těžbu, těženou surovinou jsou keramické nežáruvzdorné jíly.
Součástí ložiska jsou dvě ložiskové výhradní plochy ID 312090001 a 312090002.
Biologická rozmanitost (fauna, flora a ekosystémy)
Byl vyloučen vliv na EVL a ptačí oblasti.
Posuzovaný záměr nezasahuje do zvláště chráněných území.
V řešeném území byl proveden floristický průzkum v letním aspektu vegetační sezóny 2016 a
jarním aspektu sezóny 2017. Na jeho základě lze konstatovat, že celková zjištěná druhová
bohatost je sice poměrně vysoká, avšak druhové spektrum je tvořeno pouze běžnými a v celém
okolí široce rozšířenými (často ruderálními a dalšími nepůvodními) druhy. V území dotčeném
záměrem nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů zařazených
v červeném seznamu byly zaznamenány rybíz alpinský (Ribes alpinum) a zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea), zařazené v kategorii C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost méně ohrožené, a dále žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), zařazená v kategorii C3 - druhy
ohrožené.
Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že z hlediska flóry a vegetace zkoumané
území nepředstavuje lokalitu zvýšené hodnoty.
Ornitologický průzkum v létě 2016 a na jaře 2017 zjistil v zájmovém území výskyt 73 druhů
ptáků, z nichž větší část v území hnízdí a drtivá většina využívá koridor stavby a jeho blízké
okolí jako potravní biotop. Diverzita avifauny odpovídá poměrně pestré nabídce prostředí
v trase záměru, zaznamenány byly lesní druhy stejně jako druhy otevřené krajiny, vodní a
mokřadní a v neposlední řadě synantropní, větší část zjištěných druhů patří mezi běžnější
zástupce ptačí fauny ČR. Mezi 21 druhy Červeného seznamu a 14 zvláště chráněnými druhy
jsou zastoupeny vodní a mokřadní ptáci, dravci a pěvci. Nový rybník se stejnojmennou přírodní
rezervací je velmi významnou ornitologickou lokalitou.
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Jedná se o zoologicky nejvýznamnější část území, záměr se těsně přibližuje k ochrannému
pásmu rezervace. V této části bude potřeba aplikovat opatření k minimalizaci vlivů stavby a
provozu záměru na předmět ochrany PR.
V území byl průzkumem zjištěn výskyt 5 druhů obojživelníků (všechny vedeny v červeném
seznamu, 4 zvláště chráněné), roztroušeně v první polovině trasy.
Z plazů se v území hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích a na dalších
zastíněných místech byl zaznamenán slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy jsou zvláště
chráněné i vedené v červeném seznamu.
Stavba nezasahuje do VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb. Stavba zasahuje do VKP dle §3
zákona č.114/1992 Sb.
Posuzovaný záměr kříží tyto prvky ÚSES.
Krajina
Na základě provedeného posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je možno konstatovat, že
navrhovaná trať je řešena s ohledem na zachování zákonných kriterií krajinného rázu neboť
představuje slabý, maximálně však středně silný zásah do identifikovaných rysů a hodnot. Je
proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Hmotný majetek a kulturní dědictví
Řešená stavba prochází územím s různými kategoriemi ÚAN. ÚAN kategorie I se nachází: u
Plzeň – Nová Hospoda, mohylové pohřebiště (1), Líně – Sulkov – knovízské sídliště (2), Na
drahách – Líně (3), Na dlouhých (4), Chotěšov – klášter a Stod, u čerpací stanice. nachází
v oblasti s ÚAN II s pozitivně prokázanými archeologickými nálezy. Povinností investora je
splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. Nejsou známy vlivy, které by
uvedený záměr mohl mít na kulturní památky.
Možnost přeshraničních vlivů
Jedná se o záměr ve vnitrozemí České republiky, přímé negativní vlivy přesahující stávající
hranice tak nejsou předpokládány.
Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného
zdraví jsou přijatelné.
Jedná se o záměr modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice SRN, 1. Stavba, nová trať
Plzeň (mimo) – Stod (včetně) ve vnitrozemí České republiky, přímé negativní vlivy přesahující
stávající hranice tak nejsou předpokládány.
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Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a
popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních
vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi výstavby
a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a
reakcí na ně

D.IV.

Níže uvedené podmínky rozdělené pro jednotlivé fáze přípravy, výstavby, provozu a
monitoringu záměru byly souhrnně sepsány na základě navržených podmínek a opatření z
příloh a z jednotlivých vyhodnocení vlivů uvedených v kap. D.I.1.-D.I.9.
Opatření pro fázi přípravy
1. Studny v km 5,2-5,48 (studny 106, 107, 108) a v km 7,0-7,3 (studny 109, 110 a
101), km 10,750-11,1 (studny 34, 39, 40, 45 a 35), studna č.46 – k.ú. Zbůch, studna
č.104 – k.ú. Chotěšov, studna č.105 – ŽST Stod před zahájením stavby monitorovat
v rozsahu vstupního rozboru před zahájením výstavby: stanovení úplného
chemického rozboru (UCHR), stanovení obsahu ropných uhlovodíků C10-C40,
obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) a polychlorovaných bifenilů (PCB) a
stanovení obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni).
2. V doplňujícím průzkumu se doporučujeme doplnit pasportizaci studní v úseku
projektovaného zářezu za ŽST Stod.
3. Dbát na dimenzování mostů a propustků jako průchozích pro obratlovce (suchý
břeh, nejlépe nezpevněný, dostatečná šíře, neumisťovat na vodních tocích u okrajů
objektů jímky s kolmými stěnami, zejm. v místech výskytu obojživelníků, …)
4. Zpracovat hlukovou a rozptylovou studii pro fázi výstavby v případě souběhu
výstavby posuzovaného záměru a I/26 D5 – Stod ve fázi dokumentace pro stavební
povolení.
Opatření pro fázi výstavby
5. Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny výhradně v denní době od 7:00
do 21:00 hodin
6. V blízkosti ŽST Stod budou důsledně využívány stroje a mechanizace s co
nejnižšími emisemi hluku, to platí zejména při volbě traťových strojů pro úpravu,
hutnění a homogenizaci kolejového lože
7. Monitorovat studny v úseku km 5,2-5,48 (studny 106, 107, 108), km 7,0-7,3 (studny
109, 110 a 101), km 10,750-11,1 (studny 34, 39, 40, 45 a 35), studna č.46 – k.ú.
Zbůch, studna č.104 – k.ú. Chotěšov, studna č.105 – ŽST Stod v průběhu stavby
v rozsahu měření hladiny podzemní vody 1x měsíčně. V průběhu stavby
Konitorovat z hlediska kvality podzemní vody.
8. kácení dřevin mimo les i v lesních porostech provádět mimo hnízdní období ptáků
(tj. mimo IV-VIII)
9. Zamezit během stavby vzniku déle se vyskytujících kaluží
SUDOP Praha a.s.

325

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

10. Zamezit přístupu obojživelníků na stavbu, v případě nálezu jedinců nebo larev na
aktivním staveništi provést transfer
11. Minimalizovat zásahy do lesních porostů, zejména do fragmentů acidofilních
doubrav
12. Minimalizovat zásahy do zamokřených ploch
13. Nezasahovat do ochranného pásma (ani území) PR Nový rybník
14. Práce v blízkosti PR Nový rybník provádět mimo hnízdní období ptáků (tj. mimo
IV-VIII), s maximální opatrností a šetrností, zamezit znečištění plochy PR a jejího
ochranného pásma,
15. Zachovat hydrologické poměry přítoků Nového rybníka
16. V případě sucha skrápění plochy ZS8 nebo plochy trvalé deponie nebo
recyklovaného materiálu.
17. Skrápění mezideponií materiálu určeného k naložení na ploše ZS8.
18. Zpevnění staveništní komunikace (asfaltový povrch) a plochy recyklační základny
(asfaltový či betonový povrch).
19. Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu.
20. V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště a omezit
recyklaci.
21. 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.
22. Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů
vždy, když nejsou aktivně využívány.
23. Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových
podmínek
24. 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
25. Při realizaci záměru bude minimalizován průjezd stavební techniky přes obec
Úherce.
Opatření pro fázi provozu
26. Monitorovat studny v úseku km 5,2-5,48 (studny 106, 107, 108), km 7,0-7,3 (studny
109, 110 a 101), km 10,750-11,1 (studny 34, 39, 40, 45 a 35), studna č.46 – k.ú.
Zbůch, studna č.104 – k.ú. Chotěšov, studna č.105 – ŽST Stod minimálně 12
měsíců po dokončení stavby. Po dokončení stavby provést laboratorní analýzy
v rozsahu vstupního rozboru pouze v případě reklamací.
27. Realizovat opatření proti šíření invazních druhů rostlin na drážním pozemku
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Předpokládaný účinek navrhovaných opatření
Podmínky č. 1-2 pro fázi přípravy záměru zajišťují monitoring a pasportizaci stávajících studní.
Podmínka č. 3 pro fázi přípravy záměru zajišťuje migraci obratlovců a prověření mostních
objektů ve fázi přípravy.
Podmínka č. 4 pro fázi přípravy záměru zajišťuje aktualizaci hlukové a rozptylové studie pro
fázi výstavby v případě souběhu realizace posuzovaného záměru a záměru I/26 D5 – Stod.
Podmínky č. 5 - 6 pro fázi realizace záměru zajišťují dodržení hygienických limitů hluku dle
Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době.
Podmínka č. 7 pro fázi realizace záměru zajišťuje monitoring hladiny podzemní vody a kvality
vody v uvedených studních.
Podmínky č. 8 - 15 pro fázi realizace záměru zajišťují zachování dostatečné ochrany citlivých
lokalit a PR Nový rybník před nepříznivými účinky záměru.
Podmínky č. 16 - 24 pro fázi realizace záměru zajišťují ochranu před nepříznivými vlivy
znečišťování ovzduší.
Podmínka č. 25 pro fázi provozu záměru zajišťuje minimalizaci vlivů souvisejících se
staveništní dopravou – hluk a znečištění ovzduší v obci Úherce.
Podmínka č. 26 pro fázi provozu záměru zajišťuje monitoring stávajících studní.
Podmínka č. 27 pro fázi provozu záměru zajišťuje omezení šíření invazivních druhů rostlin na
drážním pozemku.

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
Nejistota výpočtu je závislá na přesnosti vstupních údajů – intenzita dopravy, přesnost
mapových podkladů.
Autor programu neudává chybu v jednotlivých algoritmech. Pro výpočet byla použita norma
Shall 03. Na základě provedeného ověřování výsledků výpočtů programu CadnaA v jiných
programech (např. SOUNDPLAN) lze konstatovat, že celková nejistota výpočtu se bude
pohybovat s tolerancí ± 2dB.
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.
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Pro výpočet emisí benzenu a benzo(a)pyrenu z provozu nakladačů byl použit PC program
MEFA v.13 (verze 13 – ATEM).

D.VI.

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

Hluk
Nejistota výpočtu je závislá na přesnosti vstupních údajů – intenzita dopravy, přesnost
mapových podkladů.
Autor programu neudává chybu v jednotlivých algoritmech. Pro výpočet byla použita norma
Shall 03. Na základě provedeného ověřování výsledků výpočtů programu CadnaA v jiných
programech (např. SOUNDPLAN) lze konstatovat, že celková nejistota výpočtu se bude
pohybovat s tolerancí ± 2dB.
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.
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Nejistoty imisního pozadí - údaje o imisním pozadí, získané z pětiletých průměrů z let 2012 až
2016 jsou nezbytně zatíženy nejistotami při jejich stanovení. Stejně tak odhad pozadí pro rok
2024 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.
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
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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, výstupů a vztahů
epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V oznámení záměru bylo variantně řešeno v km 124,0 u obce Chotěšov z důvodu překlenutí
terénních nerovností novou trasou trati: varianta - cca 15 m vysoký násep a varianta - estakáda
o délce cca 110 m. V závěru hodnocení byla doporučena varianta s návrhem mostního objektu.
Po vydání závěru zjišťovacího řízení bylo investorem rozhodnto o realizaci mostního objektu
SO 4-20-01. Popis technického řešení je uvedn níže:
SO 4-20-01 Železniční most v km 124,087
Nová estakáda převádí železniční trať přes přeložku silniční komunikace kategorie S 6,5/60
(SO 4-30-02) a vodoteč v km 124,055. Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý
komorový nosník s konzolami z předpjatého monolitického betonu. Dvoukolejná trať je po
mostě vedena v pravotočivém oblouku. Most sleduje půdorysné vedení kolejí. Z důvodu
umístění bezstykové koleje na mostě a rozdělení účinků brzdných sil na spodní stavbu je
konstrukce rozdělena na dvě samostatné NK. NK1 – spojitý nosík o 4 polích s rozpětím 35 +
45 + 45 + 35 m a délky 162,8 m. NK2 – spojitý nosík o 2 polích s rozpětím 35 + 35 m a délkou
72,8 m. Jednotlivé NK jsou na podpěrách uloženy na dvojici kalotových ložisek. Podélně pevná
ložiska na NK1 jsou umístěna na pilíři P2. Na opěře O1 a pilířích P1, P3, P4 je NK1 uložena na
podélně pohyblivá ložiska. Podélně pevná ložiska NK2 jsou umístěna na sdruženém pilíři P4,
na pilíři P5 a opěře O2 je NK2 uložena na podélně pohyblivá ložiska. V příčném řezu tvoří NK
komorový nosník výšky 2,6 m. Revizní chodníky na mostě budou z důvodu návrhové rychlosti
200 km/h umístěny vně stožárů trakčních bran (požadavek OŘ Plzeň). Šířka revizních
chodníků je 800 mm. Na levé římse je umístěna PHS, výšky 4 m. Na mostě se uplatní VMP
2,5. Vzdálenost osy přilehlé koleje k líci stožárů trakčních bran je 3,1 m. Kabelové chráničky
jsou umístěny v římse (v prostoru chodníku). Protahovací šachty pro kabely jsou ve vzdálenosti
cca á 25 m. Most je založen hlubinně na velkoprůměrových pilotách.
Variantní řešení uložení zeminy
Při uložení zeminy ze stavby se uvažuje s třemi variantami dopravy:
Varianta I. a II. uvažují s uložením celého objemu zeminy v dobývacím prostoru u Kaznějova,
kam bude zemina dopravena vlakem z plochy ZS8. Variantní je tedy pouze doprava na plochu
ZS8, kde bude zemina překládána na vlak.
I. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova,( v celkovém množství 1,2 mil.m3). Celý objem
materiálu se bude navážet na plochu ZS8 pouze po staveništní komunikaci, kde bude přeložen
na vlak a vlakem dopraven do Kaznějova.
II. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova,( materiál rozdělen na 2x 0,6 mil.m3). Polovina
objemu se bude navážet po staveništní komunikaci a druhá polovina po komunikaci I/26.
Materiál bude dovezen na plochu ZS 8, kde bude přeložen na vlak.
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III. varianta - Uvažuje s uložením části objemu na trvalé deponii ve Starém Dole,( materiálu
k uložení bude 720 tis.m3) a odvozu části objemu do Kaznějova (480 tis.m3). Na deponii bude
materiál dopravován od Zbůchu po komunikaci I/26 (720 tis.m3).
Zbývající objem (480 tis.m3) bude odvezen stejně jako u varianty I. pouze po staveništní
komunikaci na plochu ZS8, kde bude přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova
Hodnocení z hlediska vlivu na ovzduší
Realizace ani jedné z Variant I., II., III. nebude pro své okolí příčinou překročení ročních
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající
situace v dané lokalitě.
Využití plochy zařízení staveniště ZS8 k překládce vytěžené zeminy (nebo využití plochy ve
Starém Dole k vytvoření trvalé deponie) zvýší po dobu realizace stavby hodnoty maximálních
koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nejdojde k překročení imisního limitu.
Z hlediska velikosti imisního příspěvku TZL se jako nejméně vhodná jeví Varianta III. Uložení
zeminy do trvalé deponice ve Starém Dole (čp. 522/1, 826 k. ú. Zbůch) lze realizovat pouze za
dodržení všech opatření snižujících prašnost.
Z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat, že změny imisní zátěže v období výstavby jsou
akceptovatelné pro varianty dopravy při uložení zeminy ze stavby I. a II. a výstavba tak
nebude i vzhledem k omezené době představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro
exponované obyvatelstvo. Přesto je třeba dodržovat během výstavby doporučení ke snížení
prašnosti uvedená v rozptylové studii. Ve variantě III. nelze zcela vyloučit, že by mohlo dojít
v některých částech hodnoceného území k mírnému navýšení rizika respirační nemocnosti.
Hodnocení z hlediska vlivu na hlukovou situaci
Akustická studie pro fázi výstavby posoudila výstavbu nové železniční trati Plzeň (mimo) –
Stod (včetně) z hlediska zatížení okolní chráněné zástavby hlukem ze stavební činnosti.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že během výstavby nové železniční trati lze v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb zajistit dodržení hygienického limitu hluku pro stavební
činnost. Pro ochranu obytné zástavby v okolí stavby je třeba zajistit:
• Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny výhradně v denní době od 7:00
do 21:00 hodin. To znamená, že během ranní hodiny od 6:00 do 7:00 hodin a
během večerní hodiny od 21:00 do 22:00 hodin ani v noční době od 22:00 do 6:00
hodin nelze na staveništi provozovat hlučná strojní zařízení, jako jsou zemní kolové
popř. pásové stroje (bagr, nakladače, vibrační válec) nebo traťové stroje (pokladač
kolejových polí, automatická strojní podbíječka, zhutňovač štěrkového lože,
dynamický stabilizátor koleje).
• Snížení hlukového zatížení obytných staveb situovaných v blízkosti rekonstruované
železniční stanice Stod lze dosáhnout důsledným využíváním strojů a mechanizace
s co nejnižšími emisemi hluku, to platí zejména při volbě traťových strojů pro
úpravu, hutnění a homogenizaci kolejového lože.
Navržené plochy ZS jsou vhodné jako mezideponie zemního materiálu. Provoz na hlavní
deponii ZS 8, kde bude probíhat překládka zeminy z nákladních vozidel na železnici, nebude
mít negativní vliv na okolní chráněnou zástavbu. Rovněž při provozu na vytipované deponii
Starý Důl lze zajistit dodržení hygienického limitu pro stavební činnost, je však třeba
respektovat vyloučení provozu stavební mechanizace v ranní a večerní hodině.

SUDOP Praha a.s.

331

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Pro přepravu materiálů pro stavbu i převoz materiálů v rámci stavby bude přednostně
využívána železniční trať; veřejné komunikace budou využívány pouze v nezbytně nutné míře,
např. pro odvoz odpadních materiálů na skládky nebo příjezd stavební techniky. Staveništní
doprava po veřejných místních komunikacích bude probíhat pouze v denní době od 7:00 do
21:00 hodin.
Využití silnice I/26 pro přepravu vytěžené zeminy k trvalému uložení na skládky je možné,
nicméně, bude-li nutné překročit kapacity uvažované v hlukové studii pro fázi výstavby, musí
zhotovitel stavby přijmout potřebné protihlukové opatření ke snížení hlukové zátěže staveb, u
kterých lze očekávat nadlimitní hluk z dopravy (to se týká zejména zástavby v ulici Plzeňská ve
Stodu).
Vliv na kácení mimolesní zeleně
V rámci navrženého uložení zeminy v lokalitě Starý Důl se předpokládá kácení mimolesní
zeleně v počtu 3500 ks stromů o průměru do 0,5 m a 20 kusů stromů o průměru do 0,9 m. Dále
se předpokládá odstranění 3000 m2 keřů.
V případě realizace uložení v lokalitě Starý Důl, bude provedena následná rekultivace a
výsadba stromů v počtu cca 8 000 kusů a keřů v počtu cca 7 000 kusů původních druhů.
Varianta III Starý Důl
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Obr.č.46 Řez B v lokalitě uložení zeminy Starý Důl.

Obr.č.47 Řez A v lokalitě uložení zeminy Starý Důl.

Vyvolané stavební objekty v lokalitě Starý Důl
SO 6-82-03.1 Chotěšov - Stod, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru - Starý Důl
SO 3-73-96 ŽST Chotěšov, úprava a přeložky energetických vedení - Starý Důl
SO 3-70-03 Přeložka a úprava splaškové kanalizace Starý Důl
SO 3-72-02 Přeložka VTL plynovodu - Starý Důl
SO 3-72-03 Přeložka STL plynovodu - Starý Důl
SO 3-72-04 Přeložka NTL plynovodu - Starý Důl
SO 3-40-02 Úprava vstupů do důlních děl - Starý Důl
SO 3-45-02 ŽST Chotěšov, demolice v areálu Starý Důl
SO 3-45-02.1 ŽST Chotěšov, demolice v areálu Starý Důl - stávající technologická zařízení
Vyhodnocení variant uložení zeminy
Navržené trvalé uložení zeminy v lokalitě Starý Důl – varianta III nepředstavuje požadavek na
vynětí pozemků ze zemědělského a lesního půdního fondu. Navrhovaná trvalá deponie v rámci
varianty III. nepředstavuje zásah do VKP ani do prvků územního systému ekologické stability.
Z důvodu realizace trvalé deponie by bylo nutné provést demolice v areálu Starý Důl. Varianta
III představuje větší rozsah kácení mimolesní zeleně.
V rámci rozptylové stduie byly vyhodnoceny všechny varianty nakládání s přebytkem zeminy.
Závěrem rozptylové studie je konstatováno:
Využití plochy zařízení staveniště ZS8 k překládce vytěžené zeminy (nebo využití plochy ve
Starém Dole k vytvoření trvalé deponie) zvýší po dobu realizace stavby hodnoty maximálních
koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nejdojde k překročení imisního limitu.
Z hlediska velikosti imisního příspěvku TZL se jako nejméně vhodná jeví Varianta III. Uložení
zeminy do trvalé deponice ve Starém Dole (čp. 522/1, 826 k. ú. Zbůch) lze realizovat pouze za
dodržení všech opatření snižujících prašnost.
Z výsledků výpočtů akustické studie pro fázi výstavby vyplývá, že během výstavby nové
železniční trati lze v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb zajistit dodržení
hygienického limitu hluku pro stavební činnost.
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Navržené plochy ZS jsou vhodné jako mezideponie zemního materiálu. Provoz na hlavní
deponii ZS 8, kde bude probíhat překládka zeminy z nákladních vozidel na železnici, nebude
mít negativní vliv na okolní chráněnou zástavbu. Rovněž při provozu na vytipované deponii
Starý Důl lze zajistit dodržení hygienického limitu pro stavební činnost, je však třeba
respektovat vyloučení provozu stavební mechanizace v ranní a večerní hodině.
V rámci vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je uvedeno, že změny imisní zátěže v období
výstavby jsou akceptovatelné pro varianty dopravy při uložení zeminy ze stavby I. a II. a
výstavba tak nebude i vzhledem k omezené době představovat významně zvýšené zdravotní
riziko pro exponované obyvatelstvo. Přesto je třeba dodržovat během výstavby doporučení ke
snížení prašnosti uvedená v rozptylové studii. Ve variantě III. nelze zcela vyloučit, že by
mohlo dojít v některých částech hodnoceného území k mírnému navýšení rizika respirační
nemocnosti.
Varianta III – trvalá deponie v lokalitě Starý Důl představuje i vliv na krajinný ráz.
Z doložených řezů obr.č. 44 a 45 vyplývají předpokládané výšky navržené deponie. Na
deponii se předpokládá realizace vegetačních úprav, které budou řešeny v dalším stupni
projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se dochází k rekultivaci
starých důlních děl, nepředpokládáme, že vliv na krajinný ráz by byl významný.
Doporučená varianta
Na základě výše uvedeného hodnocení je možné konstatovat, že všechny tři varianty řešení
uložení přebytku zeminy jsou z hlediska jejich vlivů na životní prostředí přijatelné.

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:
Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo)
– Stod (včetně)
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.
Jelikož se jedná o novostavbu, je uvažováno se základními hygienickými limity pro hluk
z dopravy na drahách 60/55 dB pro den/noc v ochranném pásmu dráhy a 55/50 dB pro den/noc
za ochranným pásmem dráhy.
Pro tuto stavbu jsou navrženy protihlukové stěny o celkové délce 2 516 m s výškou 1,5 až 3,5
m, individuální protihlukové opatření na dva obytné objekty a dva protihlukové zemní valy s
celkovou délkou 480 m s výškou 3 až 4 m.
Akustická studie pro fázi výstavby posoudila výstavbu nové železniční trati Plzeň (mimo) –
Stod (včetně) z hlediska zatížení okolní chráněné zástavby hlukem ze stavební činnosti.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že během výstavby nové železniční trati lze v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb zajistit dodržení hygienického limitu hluku pro stavební
činnost. Pro ochranu obytné zástavby v okolí stavby je třeba zajistit:
• Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny výhradně v denní době od 7:00
do 21:00 hodin. To znamená, že během ranní hodiny od 6:00 do 7:00 hodin a
během večerní hodiny od 21:00 do 22:00 hodin ani v noční době od 22:00 do 6:00
hodin nelze na staveništi provozovat hlučná strojní zařízení, jako jsou zemní kolové
popř. pásové stroje (bagr, nakladače, vibrační válec) nebo traťové stroje (pokladač
kolejových polí, automatická strojní podbíječka, zhutňovač štěrkového lože,
dynamický stabilizátor koleje).
• Snížení hlukového zatížení obytných staveb situovaných v blízkosti rekonstruované
železniční stanice Stod lze dosáhnout důsledným využíváním strojů a mechanizace
s co nejnižšími emisemi hluku, to platí zejména při volbě traťových strojů pro
úpravu, hutnění a homogenizaci kolejového lože.
Navržené plochy ZS jsou vhodné jako mezideponie zemního materiálu. Provoz na hlavní
deponii ZS 8, kde bude probíhat překládka zeminy z nákladních vozidel na železnici, nebude
mít negativní vliv na okolní chráněnou zástavbu. Rovněž při provozu na vytipované deponii
Starý Důl lze zajistit dodržení hygienického limitu pro stavební činnost, je však třeba
respektovat vyloučení provozu stavební mechanizace v ranní a večerní hodině.
Pro přepravu materiálů pro stavbu i převoz materiálů v rámci stavby bude přednostně
využívána železniční trať; veřejné komunikace budou využívány pouze v nezbytně nutné míře,
např. pro odvoz odpadních materiálů na skládky nebo příjezd stavební techniky. Staveništní
doprava po veřejných místních komunikacích bude probíhat pouze v denní době od 7:00 do
21:00 hodin.
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Využití silnice I/26 pro přepravu vytěžené zeminy k trvalému uložení na skládky je možné,
nicméně, bude-li nutné překročit kapacity uvažované v této studii, musí zhotovitel stavby
přijmout potřebné protihlukové opatření ke snížení hlukové zátěže staveb, u kterých lze
očekávat nadlimitní hluk z dopravy (to se týká zejména zástavby v ulici Plzeňská ve Stodu).
V rámci rozptylové studie byl zhodnocen vliv vyjmenovaného zdroje emisí – třídiče na imisní
situaci v zájmové oblasti. Tato linka je určena ke zpracování štěrkového lože ze železničního
svršku v souvislosti s realizací stavby. Zdrojem znečištění ovzduší bude plocha recyklační
základny v km 129,8 (stávající ŽKM), nový ŽKM 122,5. (v k.ú. Chotěšov), která bude
využita k třídění štěrkového lože (po dobu cca 14 dní v roce 2024) a související manipulací se
štěrkovým ložem na této ploše. Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 480 m od
plochy recyklační základny. Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že realizace
stavby nebude pro své okolí příčinou překročení ročních imisních limitů sledovaných
znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace v dané lokalitě.
Využití plochy zařízení staveniště k třídění štěrkového lože krátkodobě zvýší hodnoty
maximálních koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nejde k překročení
imisního limitu. Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného záměru stavebního
záměru na ovzduší lze konstatovat, že užití vyjmenovaného stacionárního zdroje – třídiče
v rámci posuzovaného záměru je z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší
přijatelné a lze je v daném místě realizovat.
Dále bylo v rámci rozptylové studie vyhodnoceno trvalé uložení zeminy v lokalitě Starý Důl.
Plocha ZS8 bude určena k přeložení max. 1,2 mil m3 zeminy v období let 2023-2024, plochy
staveniště železničního tělesa a plochy komunikací určených k navážení zeminy.
Plocha deponie bude určena k trvalému uložení 720 tis.m3 zeminy v období let 2023-2023.
Nejbližší obytné domy se nalézají ve vzdálenosti 270 m od plochy ZS8 a ve vzdálenosti 50 m
od plochy deponie. Místní a staveništní komunikace budou v letech 2023-2024 zatíženy
nákladní dopravou obsluhující stavbu.
Nejbližší obytné domy se nalézají od stavby ve vzdálenosti: 270 m (Chotěšov) od plochy ZS8,
ve vzdálenosti 50 m (Starý Důl) od plochy deponie 80 m od nového tělesa železniční trati
(Nová Hospoda).
Z provedených výpočtů imisních příspěvků je patrné, že:
Realizace ani jedné z Variant I., II., III. nebude pro své okolí příčinou překročení ročních
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající
situace v dané lokalitě.
Využití plochy zařízení staveniště ZS8 k překládce vytěžené zeminy (nebo využití plochy ve
Starém Dole k vytvoření trvalé deponie) zvýší po dobu realizace stavby hodnoty maximálních
koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nedojd 80m e k překročení imisního
limitu.
Z hlediska velikosti imisního příspěvku TZL se jako nejméně vhodná jeví Varianta III.
Uložení zeminy do trvalé deponie ve Starém Dole (čp. 522/1, 826 k. ú. Zbůch) lze realizovat
pouze za dodržení všech opatření snižujících prašnost.
Na základě komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze
konstatovat, že užití nevyjmenovaných stacionárních zdrojů – plochy ZS8 /(trvalé deponie),
plochy staveniště nového drážního tělesa a vyvolané nákladní dopravy po místních a
staveništních komunikací v rámci realizace navrhované liniové stavby je z hlediska platných
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pravidel pro ochranu ovzduší přijatelné a lze je v daném místě realizovat za použití opatřeními
pro snížení prašnosti v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna
jihozápad, který nabyl účinnosti dne 13.6.2016.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel je možné konstatovat, že realizací záměru
Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod
(včetně) a po realizaci navržených protihlukových opatření, lze očekávat v hodnocených
částech měst a obcí Plzeň-Skvrňany, Vejprnice, Líně, Zbůch, Chotěšov a Stod 1-5 % obyvatel
obtěžovaných hlukem a 1-4 % obyvatel rušených hlukem ve spánku ze železniční dopravy.
S ohledem na vysoké nejistoty při hodnocení negativních účinků hluku a nízké počty obyvatel
je procento, resp. počet osob v rámci posouzení nejistot akceptovatelný.
Z předložených výsledků modelových výpočtů vyplývá, že modelované příspěvky
znečišťujících látek jsou nízké a po realizaci záměru nedojde ke změně ve znečištění ovzduší
ve srovnání se současnou situací, a tím nedojde ani ke změně zdravotních rizik pro obyvatele v
nejbližším okolí. Výstavba nebude i vzhledem k omezené době představovat významně
zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. Přesto je třeba doporučit, aby během
výstavby byla dodržována doporučení ke snížení prašnosti uvedená v rozptylové studii.
Zájmová trasa v úseku staničení km cca 5,459 – 6,079 (nové staničení) prochází dobývacím
prostorem ložiska Líně (ID 60047). Ložisko v majetku LB MINERALS s.r.o., Horní Bříza má
v současné době pozastavenou těžbu, těženou surovinou jsou keramické nežáruvzdorné jíly.
Součástí ložiska jsou dvě ložiskové výhradní plochy ID 312090001 a 312090002.
V zájmovém území se nezasahuje do kontaminovaných míst dle systému evidence
kontaminovaných míst.
Celkový trvalý zábor ZPF vyvolaný stavbou činí 50,9658 ha a dočasný zábor nad 1 rok
26,5834 ha. Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za
velký, z hlediska významnosti vlivu s odkazem na třídu ochrany za středně významný.

Stavba zasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa, vyvolává celkový trvalý zábor
PUPFL 22,5087 ha a dočasný zábor PUPFL 7,1308 ha. Stavbou bude dále dotčeno ochranné
pásmo lesa (50 m). Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za středně velký, z hlediska
významnosti vlivu za středně významný.

Před zahájením stavby bude nutné odstranit: 7 492 kusů stromů, přičemž za strom je
považována každá dřevina o průměru přesahující 10 cm měřená u kořene stromu, (po skácení
na pařezu). Dále bude smýceno 45 371 m2 keřů, kde za keře jsou považovány dřeviny
s průměrem nižším než 10 cm měřeny u kořene stromu, (po skácení na pařezu).
Byl vyloučen vliv na EVL a ptačí oblasti.
Posuzovaný záměr nezasahuje do zvláště chráněných území.
V řešeném území byl proveden floristický průzkum v letním aspektu vegetační sezóny 2016 a
jarním aspektu sezóny 2017. Na jeho základě lze konstatovat, že celková zjištěná druhová
bohatost je sice poměrně vysoká, avšak druhové spektrum je tvořeno pouze běžnými a v celém
okolí široce rozšířenými (často ruderálními a dalšími nepůvodními) druhy. V území dotčeném
záměrem nebyl zjištěn výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. Z druhů zařazených
v červeném seznamu byly zaznamenány rybíz alpinský (Ribes alpinum) a zeměžluč okolíkatá
(Centaurium erythraea), zařazené v kategorii C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost méně ohrožené, a dále žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), zařazená v kategorii C3 - druhy
ohrožené.
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Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že z hlediska flóry a vegetace zkoumané
území nepředstavuje lokalitu zvýšené hodnoty.
Ornitologický průzkum v létě 2016 a na jaře 2017 zjistil v zájmovém území výskyt 73 druhů
ptáků, z nichž větší část v území hnízdí a drtivá většina využívá koridor stavby a jeho blízké
okolí jako potravní biotop. Diverzita avifauny odpovídá poměrně pestré nabídce prostředí
v trase záměru, zaznamenány byly lesní druhy stejně jako druhy otevřené krajiny, vodní a
mokřadní a v neposlední řadě synantropní, větší část zjištěných druhů patří mezi běžnější
zástupce ptačí fauny ČR. Mezi 21 druhy Červeného seznamu a 14 zvláště chráněnými druhy
jsou zastoupeny vodní a mokřadní ptáci, dravci a pěvci. Nový rybník se stejnojmennou přírodní
rezervací je velmi významnou ornitologickou lokalitou.
Jedná se o zoologicky nejvýznamnější část území, záměr se těsně přibližuje k ochrannému
pásmu rezervace. V této části bude potřeba aplikovat opatření k minimalizaci vlivů stavby a
provozu záměru na předmět ochrany PR.
V území byl průzkumem zjištěn výskyt 5 druhů obojživelníků (všechny vedeny v červeném
seznamu, 4 zvláště chráněné), roztroušeně v první polovině trasy.
Z plazů se v území hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích a na dalších
zastíněných místech byl zaznamenán slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy jsou zvláště
chráněné i vedené v červeném seznamu.
Stavba nezasahuje do VKP dle §6 zákona č.114/1992 Sb.
Stavba zasahuje do VKP dle §3 zákona č.114/1992 Sb.
•

VKP č.1511 Les u Nové Hospody km 1,04 – 4,79

•

Občasná vodoteč v km 2,169

•

Sulovský potok v km 4,797

•

Občasná vodoteč v km 8,777

•

Luční potok v km 8,261

•

Vodoteč v km 10,581

•

Zálužský potok v km 122,422

•

Vodoteč v km 124,055

•

Vodoteč v km 126,175

•

Zábor lesů

Celkový trvalý zábor 22,5087 ha, dočasný zábor 7,1308 ha.
Posuzovaný záměr kříží tyto prvky ÚSES:
• Lokální biokoridor v km 1,0-1,8
- biokoridor je veden lesním celkem za Novou Hospodou
• Regionální biokoridor v km 3,3-3,6
- regionální biokoridor navazuje na RBC Sulkov a je veden lesním celkem Na porážce
• Lokální biokoridor v km 4,797
- biokoridor je veden nivou Sulkovského potoka
• Lokální biokoridor v km 5,9
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lokální biokoridor v km 6,7
Nefunkční lokální biokoridor v km 7,4
Nefunkční lokální biokoridor v km 8,3
Lokální biokoridor v km 8,8
Lokální biocentrum v km 8,9-9,15
Nefunkční lokální biokoridor v km 10,3
Lokální biokoridor v km 122,4
- biokoridor je veden nivou Zálužského potoka
Nefunkční lokální biokoridor v km 126,15

Pro obec Chotěšov nebyl doposud zpracován územní plán. Vymezení prvků ÚSES tedy
vychází a je převzato z dat poskytnutých Plzeňským krajem – generel ÚSES ORP Stod (UAP).
•
•
•
•
•
•

Nefunkční lokální biokoridor km 129,5
Nefunkční lokální biocentrum vpravo trati v km 130,0
Nefunkční lokální biocentrum v km 125,0
Nefunkční lokální biokoridor v km 124,9
Nefunkční lokální biokoridor v km 132,2 – stávající trať
Nefunkční lokální biokoridor v km 132,6 – stávající trať

Na základě provedeného posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je možno konstatovat, že
navrhovaná trať je řešena s ohledem na zachování zákonných kriterií krajinného rázu neboť
představuje slabý, maximálně však středně silný zásah do identifikovaných rysů a hodnot. Je
proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Řešená stavba prochází územím s různými kategoriemi ÚAN. ÚAN kategorie I se nachází: u
Plzeň – Nová Hospoda, mohylové pohřebiště (1), Líně – Sulkov – knovízské sídliště (2), Na
drahách – Líně (3), Na dlouhých (4), Chotěšov – klášter a Stod, u čerpací stanice. nachází
v oblasti s ÚAN II s pozitivně prokázanými archeologickými nálezy. Povinností investora je
splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb.
Nejsou známy vlivy, které by uvedený záměr mohl mít na kulturní památky.
Zájmové území stavby nezasahuje do žádného úředně stanoveného záplavového území.
Zájmové území stavby neprochází rizikovým území s povodňovým ohrožením při přívalových
srážkách. Stavba se nenachází v CHOPAV. Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného
pásma povrchového vodního zdroje. Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma
podzemního vodního zdroje. Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního
léčivého zdroje.
Vzhledem k umístění stavby, charakteru a rozsahu stavebních objektů s možnými vlivy na
útvary podzemních vod ID 51100 a ID 62221 lze uvést, že kvalita podzemních vod útvaru
bude ovlivněna pouze lokálně a dočasně po dobu výstavby. Je nutné srážkové a případné
drénované podzemní vody ze zářezů odvádět nebo vypouštět tak, aby nedošlo ke
kvalitativnímu ovlivnění podzemní vody využívané stávajícími jímacími objekty. Při zajištění
všech opatření se předpokládá, že po ukončení stavby negativní vlivy odezní.
Toto dočasné ovlivnění nebude překážkou ve snaze dosažení dobrého chemického stavu útvarů
podzemních vod.
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Z hlediska kvantitativního ovlivnění útvarů podzemních vod ID 51100 a ID 62221 se jedná o
lokální a dočasný vliv. Při případném ovlivnění uvedených individuálních studní musí být k
dispozici nápravné opatření (úprava stávajících studní, náhrada vodního zdroje v rámci
pozemku téhož majitele, připojení na veřejnou vodovodní síť).
Vzhledem k rozsahu stavby nebude dobrý kvantitativní stav útvaru podzemních vod ID 62221
záměrem trvale ovlivněn. Realizace stavby rovněž neznamená trvalé znemožnění dosažení
zlepšení současného nevyhovujícího kvantitativního stavu útvaru ID 62221.
Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)“ nemění fyzikální poměry útvaru povrchových vod nebo hladinu útvaru
podzemních vod. Nebude příčinou nesplnění environmentálních cílů, její realizace nezhorší
stav útvarů povrchových nebo podzemních vod. Stavba nebude také příčinou zhoršení dobrého
stavu útvaru povrchových vod v důsledku nových trvale udržitelných rozvojových činností
člověka. Uplatňování výjimek dle článku 4, odst.7 Rámcové směrnice o vodní politice
(2000/60/ES) pro tuto stavbu není relevantní.
Při uložení zeminy ze stavby byly posouzeny tři vyrianty dopravy:
Varianta I. a II. uvažují s uložením celého objemu zeminy v dobývacím prostoru u Kaznějova,
kam bude zemina dopravena vlakem z plochy ZS8. Variantní je tedy pouze doprava na plochu
ZS8. kde bude zemina překládána na vlak.
I. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova,( v celkovém množství 1,2 mil.m3). Celý objem
materiálu se bude navážet na plochu ZS8 pouze po staveništní komunikaci, kde bude přeložen
na vlak a vlakem dopraven do Kaznějova.
II. varianta - Odvoz zeminy do Kaznějova,( materiál rozdělen na 2x 0,6 mil.m3). Polovina
objemu se bude navážet po staveništní komunikaci a druhá polovina po komunikaci I/26.
Materiál bude dovezen na plochu ZS 8, kde bude přeložen na vlak.
III. varianta - Uvažuje s uložením části objemu na trvalé deponii v areálu SŽDC ve Starém
Dole,( materiálu k uložení bude 720 tis.m3) a odvozu části objemu do Kaznějova (480 tis.m3).
Na deponii bude materiál dopravován od Zbůchu po komunikaci I/26 (720 tis.m3).
Zbývající objem (480 tis.m3) bude odvezen stejně jako u varianty I. pouze po staveništní
komunikaci na plochu ZS8, kde bude přeložen na vlak a odvezen do Kaznějova
Navržené trvalé uložení zeminy v lokalitě Starý Důl – varianta III nepředstavuje požadavek na
vynětí pozemků ze zemědělského a lesního půdního fondu. Navrhovaná trvalá deponie v rámci
varianty III. nepředstavuje zásah do VKP ani do prvků územního systému ekologické stability.
Z důvodu realizace trvalé deponie by bylo nutné provést demolice v areálu Starý Důl. Varianta
III představuje větší rozsah kácení mimolesní zeleně.
V rámci rozptylové stduie byly vyhodnoceny všechny varianty nakládání s přebytkem zeminy.
Závěrem rozptylové studie je konstatováno:
Využití plochy zařízení staveniště ZS8 k překládce vytěžené zeminy (nebo využití plochy ve
Starém Dole k vytvoření trvalé deponie) zvýší po dobu realizace stavby hodnoty maximálních
koncentrací PM10 avšak ani u maximálních koncentrací nejdojde k překročení imisního limitu.
Z hlediska velikosti imisního příspěvku TZL se jako nejméně vhodná jeví Varianta III. Uložení
zeminy do trvalé deponice ve Starém Dole (čp. 522/1, 826 k. ú. Zbůch) lze realizovat pouze za
dodržení všech opatření snižujících prašnost.
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Z výsledků výpočtů akustické studie pro fázi výstavby vyplývá, že během výstavby nové
železniční trati lze v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb zajistit dodržení
hygienického limitu hluku pro stavební činnost.
Navržené plochy ZS jsou vhodné jako mezideponie zemního materiálu. Provoz na hlavní
deponii ZS 8, kde bude probíhat překládka zeminy z nákladních vozidel na železnici, nebude
mít negativní vliv na okolní chráněnou zástavbu. Rovněž při provozu na vytipované deponii
Starý Důl lze zajistit dodržení hygienického limitu pro stavební činnost, je však třeba
respektovat vyloučení provozu stavební mechanizace v ranní a večerní hodině.
V rámci vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je uvedeno, že změny imisní zátěže v období
výstavby jsou akceptovatelné pro varianty dopravy při uložení zeminy ze stavby I. a II. a
výstavba tak nebude i vzhledem k omezené době představovat významně zvýšené zdravotní
riziko pro exponované obyvatelstvo. Přesto je třeba dodržovat během výstavby doporučení ke
snížení prašnosti uvedená v rozptylové studii. Ve variantě III. nelze zcela vyloučit, že by
mohlo dojít v některých částech hodnoceného území k mírnému navýšení rizika respirační
nemocnosti.
Varianta III – trvalá deponie v lokalitě Starý Důl představuje i vliv na krajinný ráz.
Z doložených řezů obr.č. 44 a 45 vyplývají předpokládané výšky navržené deponie. Na
deponii se předpokládá realizace vegetačních úprav, které budou řešeny v dalším stupni
projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se dochází k rekultivaci
starých důlních děl, nepředpokládáme, že vliv na krajinný ráz by byl významný.
Na základě výše uvedeného hodnocení je možné konstatovat, že všechny tři varianty řešení
uložení přebytku zeminy jsou z hlediska jejich vlivů na životní prostředí přijatelné.
Na základě údajů uvedených v předchozích kapitolách dokumentace lze navržený záměr
označit pro dané území za akceptovatelný.
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H. PŘÍLOHA
H.1

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

Závazné stanovisko MěÚ Stod ze dne 24.5.2018
Vyjádření MěÚ Nýřany ze dne 27.4.2018
Vyjádření Magistrátu města Plzně ze dne 30.4.2018
H.2

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

Stanovisko k záměru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová
trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“, KÚ Plzeňského kraje ze dne 16.5.2018
Přílohy:
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
Vypořádání relevantních požadavků a připomínek z doručených vyjádření v rámci
zjišťovacího řízení
1. Hluková studie
2. Rozptylová studie
3. Přírodovědný průzkum
4. Vlivy na veřejné zdraví
5. Vyhodnocení stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1.
stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ z hlediska Směrnice o vodách
(2000/60/ES), článek 4, odst. 7
6. Vyhodnocení stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1.
stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ z hlediska globálních změn
klimatu
Mapové přílohy
1. Situace faktorů životního prostředí
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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
SUDOP Praha a.s.
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Použité zkratky
AOPK

agentura ochrany přírody a krajiny

BPEJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČD

České dráhy

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DoKP

dotčený krajinný prostor

ERTMS

evropský systém řízení železniční dopravy

ETCS

evropský vlakový zabezpečovací systém

EVL

evropsky významná lokalita

HN

havarijní nádrž

CHKO

chráněná krajinná oblast

KR

krajinný ráz

K+R

kiss+ride

IAD

individuální automobilová doprava

LA

hladina akustického tlaku

LAeq,T

ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)

LBC

lokání biocentrum

LBK

lokální biokoridor

MD ČR

Ministerstvo dopravy ČR

MÚK

mimoúrovňová křižovatka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

počet měření v roce

NDOP

nálezová databáze ochrany přírody

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

POVED

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji

PM10

frakce prašného aerosolu o velikosti částic nižší než 10 μm

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

P+R

park+ride
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PUPFL

pozemky plnící funkci lesa

PS

provozní soubor

RN

retenční nádrž

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO

stavební objekt

SP

studie proveditelnosti

SZZ

světelné zabezpečovací zařízení

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

TK

temeno kolejnice

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

ZÚR PK

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

ŽST

železniční stanice
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1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a
Jihočeského
1. Trasa navrhované stavby protíná dobývací prostor Líně, který byl stanoven rozhodnutím
Československých keramických závodů generální ředitelství Praha 8 ze dne 18.4.1983
pod č.j. 266/83 – ČKZ, jenž byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska keramických
jílů. Dobývací prostor je veden na organizaci LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330
12 Horní Bříza. Dobývací prostor Líně je považován podle § 43 odst. 4 citovaného
zákona za chráněné ložiskové území. Stavbu, která nesouvisí s dobýváním výhradního
ložiska, lze v chráněném ložiskovém území umístit jen, je-li to nezbytné v zákonem
chráněném obecném zájmu (§ 18 horního zákona).
2. OBÚ upozorňuje, že území, na kterém je akce navržena, bylo v minulosti zasaženo
hornickou činností – dobýváním uhelných ložisek hlubinným způsobem. Jedná se tedy
o poddolované území, které může být Ministerstvem životního prostředí České
republiky považován za území se zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými
poměry ve smyslu § 13 odst. 3 zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů.
Je doplněno do dokumentace do kapitoly D.I.6.

2. Česká inspekce životního prostředí
Oddělení ochrany vod
Bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší
Ve vyjádření je uveden požadavek na uložení provozovateli recyklace štěrkového lože na
eliminaci sekundární prašnosti z recyklační linky, skládek materiálu a manipulačních ploch.
V kapitole D.IV jsou navržena tato opatřeni:
V případě sucha skrápění plochy ZS8 nebo plochy trvalé deponie nebo recyklovaného materiálu.
Skrápění mezideponií materiálu určeného k naložení na ploše ZS8.
Zpevnění staveništní komunikace (asfaltový povrch) a plochy recyklační základny (asfaltový či
betonový povrch).
Pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu.
V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště a omezit recyklaci.
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
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Upozorněno je, že při kácení bude nutno postupovat v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona
č.114/1992 Sb. a kácení bude prováděno mimo vegetační období s ohledem na hnízdění ptáků.
V případě jakýchkoliv zásahů do VKP je nutné získat závazné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody vydané v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb.
Nezbytný bude rovněž souhlas orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona
č.114/1992 Sb. K umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný
ráz.
Ve vyjádření je upozorněno na nutnost požádat s dostatečným časovým předstihem příslušný
orgán ochrany přírody o výjimku k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů podle
ustanovení § 56 zákona č.114/1992 Sb.
Uvedená doporučení jsou zapracována v dokumentaci v kapitole D.I.7 a D.I.8.
Oddělení ochrany lesa
Ve vyjádření je upozorněno na nutnost získat souhlas orgánu státní správy lesů ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 a odst. 3 zákona č.289/1995 Sb.
Bez připomínek.

3. Město Plzeň
Z hlediska vodního a odpadového hospodářství, ZPF a LPF
K předloženému oznámení nejsou zásadní připomínky.
Bez připomínek.
Z hlediska ochrany ovzduší
K předloženému oznámení nejsou zásadní připomínky.
Bez připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
K předloženému oznámení nejsou zásadní připomínky. Upozorněno je, že v kapitole C.I.4
oznámení a D.I.8 ve výčtu dotčených VKP chybí VKP „les“ – jedná se o VKP č.1511 Les u
Nové Hospody.
Bylo doplněno do dokumentace.

4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni
Ve vyjádření je uvedeno, že navrhovaný záměr lze z hlediska ochrany veřejného zdraví
akceptovat. Při dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru se nepředpokládá
zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
Bez připomínek.

5. Obec Líně
Ve vyjádření jsou uvedeny tyto připomínky:
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1) Z hlediska zatížení hlukem se v lokalitě Sulkov (k.ú. Líně) protne hluk z provozu na
dálnici D5, silnici I. třídy č.26 a nové železnici. V rámci stavby nejsou přitom navrženy
žádné hlukové clony ani bariéry. Další podobné negativní přiblížení je v Líních
v lokalitě Na vypichu – také bez protihlukových opatření.
Z hlediska synergických vlivů hluku lze konstatovat, že 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. 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. 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.
V rámci hlukové studie jsou v území obce Líně umístěny 2 výpočtové body VB12 a VB13. Dle
výpočtů výhledové ekvivalentní hladiny hluku ve VB 12 není splněn limit hluku pro noc, proto
je v tomto úseku navržena protihluková stěna o délce 230 m a výšce 3 m. Po realizaci protihlukové stěny bude hlukový limit pro noc splněn.
K oznámení záměru vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
dne 12.11.2018 souhlas. Ve vyjádření je uvedeno, že navrhovaný záměr lze z hlediska
ochrany veřejného zdraví akceptovat. Při dodržení stanovených podmínek pro realizaci
záměru se nepředpokládá zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
Identifikace výpočtových bodů.
V. b.

Způsob využití

č. popisné

Ulice

Obec

Katastr. území

VB12

rodinný dům

361

Sulkov

Líně

Líně

VB13

rodinný dům

451

Na Vypichu

Líně

Líně

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v úseku Nová Hospoda – Zbůch
Výpočtový
bod
VB12

VB13

Podlaží

Výhledová ekvivalentní hladina
akustického tlaku [dB]

Limit den/noc [dB]

Vztah k limitu

53,3

55/50

nevyhovuje

54,8

53,6

55/50

nevyhovuje

1

45,3

44,0

55/50

vyhovuje

2

45,9

44,6

55/50

vyhovuje

den

noc

1

54,4

2

Návrh protihlukových stěn
PHS

Staničení [km]

Délka [m]

Výška [m]

Strana ve
směru
staničení

Lokalita

4

Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Vypořádání relevantních požadavků a připomínek z doručených vyjádření v rámci zjišťovacího řízení

4

5,151-5,381

230

3

L

Sulkov

Začíná podél trati a cca v km 5,275 přechází na hranu zářezu

Výpočet hluku s PHS na úseku Nová Hospoda – Zbůch

Výpočtový Podlaž
bod
í

VB12
VB13

Výhledová ekvivalentní hladina
akustické tlaku [dB]
Bez PHS

S PHS

Útlum PHS
den/noc [dB]

Limit
den/noc [dB]

Vztah k
limitu

den

noc

den

noc

1

54,4

53,3

49,1

47,7

5,3/5,6

55/50

vyhovuje

2

54,8

53,6

49,5

48,1

5,3/5,5

55/50

vyhovuje

1

45,3

44,0

45,3

44,0

0

55/50

vyhovuje

2

45,9

44,6

45,9

44,6

0

55/50

vyhovuje

Obr. Hluková mapa v lokalitě Sulkov – výpočtový bod 12, s návrhem PHS.

2) Záměr způsobí zásah do lesních porostů v severní části Sulkova i Líní, do klidové zóny
v trasách cyklotras. Lesní porost je přitom jedinou stávající clonou proti hluku z dálnice.
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Posuzovaný záměr je umístěn do koridoru, který je vymezen v územních plánech
jednotlivých obcí. Dle vyjádření MěÚ Nýřany ze dne 27.4.2018, které je součástí
dokumentace je uvedeno, že posuzovaný záměr se nachází ve vymezeném koridoru
železniční tratě.
Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na hlukovou situaci a na základě hlukové studie
jsou navržena protihluková opatření, která zajišťují splnění hygienických limitů hluku.
Vyhodnocování synergických vlivů hluku je popsáno ve vypořádání bodu 1 vyjádření.
V místě křížení cyklotrasy v km 5,54 je navržena přeložka viz popis stavebního objektu
SO 2-30-14.
SO 2-30-14 Přeložka cyklotrasy (vlevo podél tělesa dráhy / dálnice v km 5,540)
Vybudováním modernizovaného úseku trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1.
stavba v předmětném úseku v nové trase, dojde k nutnosti zajištění zokruhování
stávající dopravní obsluhy ovlivněné stávajícím stavem lesních pozemků v zájmové
oblasti. Dle místního značení je v tomto směru převáděna místní nečíslovaná cyklotrasa.
Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování propojovací části jedné z
přístupových komunikací ve vazbě na výsledné uspořádání souvisejících cest a dále
jejím prostřednictvím zpřístupnění i dalších lesních pozemků ve směru od „U Ahojky“
k „Tlučné“. Celková délka komunikace je navržena 0,312km, směrové oblouky jsou
navrženy o poloměrech R=30 - R=200m. Maximální podélný sklon komunikace je
navržen s=14,2%. Komunikace je navržena v kategorii P4/30, s rozšířením ve
směrových obloucích. S ohledem na délku komunikace nejsou navrženy výhybny.
Vozovka komunikace je navržena s krytem z asfaltových hutněných vrstev.
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Obr. SO 2-30-14 Přeložka cyklotrasy (vlevo podél tělesa dráhy / dálnice v km 5,540)

V rámci dokumentace byl kvantifikován zábor pozemků plnících funkci lesa: Celkový trvalý
zábor 22,5087 ha, dočasný zábor 7,1308 ha. Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL
označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu za středně významný.
3) V přírodní rezervaci Nový rybník dojde k zásahu do krajinného rázu ptačí rezervace,
taktéž dojde ke znehodnocení výhledu ze zdejší vyhlídkové věže a ornitologické
pozorovatelny, která je jedním z hlavních turistických lákadel celé oblasti.
V zájmovém území stavby se nachází přírodní rezervace Nový rybník v km 8,3 vlevo. Přírodní rezervace má definováno ochranné pásmo, které je zakresleno v situaci faktorů životního prostředí. Přírodní rezervace se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od navrženého záměru a v rámci realizace záměru do ní nebude zasahováno a ani nebude zasahováno do
ochranného pásma přírodní rezervace. V blízkosti PR Nový rybník je navržena trať na náspu
o výšce cca 7-8 m.
Na základě přírodovědného průzkumu jsou navržena tato opatření:
- Nezasahovat do ochranného pásma (ani území) PR Nový rybník
- Práce v blízkosti PR Nový rybník provádět mimo hnízdní období ptáků (tj. mimo IVVIII), s maximální opatrností a šetrností, zamezit znečištění plochy PR a jejího ochranného
pásma,
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Zachovat hydrologické poměry přítoků Nového rybníka

-

Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz posuzovaného záměru je součástí kapitoly D.I.8. V závěru
této kapitoly je konstatováno:
Vliv navrhované stavby na krajinný ráz nebude ve výraznější degradaci přírodních a
kulturních hodnot, nýbrž vzhledem k dimenzi a měřítku stavby v rovině prostorových vztahů a
estetických hodnot, tedy v rovině zásahů do krajinné scény. Ovlivnění krajinné scény a
panoramatických výhledů představuje hlavní stránku zásahu do krajinného rázu.
Je možno shrnout, že navrhovaná stavba Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.
Hranice SRN, 1. Stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně):
•
•
•
•

představuje středně silný zásah do hodnot přírodní charakteristiky (VKP)
představuje slabý zásah do hodnot kulturní a historické charakteristiky
představuje slabý zásah do kulturních dominant
představuje slabý zásah do estetických hodnot jak v dílčích sceneriích pozorovaných ze
dna údolí, tak i v panoramatických pohledech

Rysy a hodnoty krajinného rázu dle§12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv
Středně silný zásah
Slabý zásah
Žádný zásah
Středně silný zásah
Slabý zásah
Slabý zásah
Slabý zásah
Slabý zásah

Je zřejmé, že nově navrhovaná trať přinese do krajiny jisté změny. Analýza prokázala, že tyto
změny nejsou pro ráz a identitu krajiny zcela pozměňující.
Na základě výše provedeného posouzení je možno konstatovat, že navrhovaná trať je řešena
s ohledem na zachování zákonných kritérií krajinného rázu neboť představuje slabý, maximálně
však středně silný zásah do identifikovaných rysů a hodnot. Je proto hodnocena jako únosný
zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
4) Faktická připomínky: navržená trasa zasahuje do stávajících nově postavených
skladovacích hal průmyslové zóny u Úherce.
Jak je zřejmé z níže doložené situace, tak posuzovaný záměr nezasahuje do průmyslové zóny
Úherce.
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Obr. Situace v blízkosti průmyslové zóny Úherce.

6. Obec Úherce
Obec Úherce žádá o doložení informací, která niveleta stavby je výš, zda přeložka I/26 D5Stod nebo Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) –
Stod (včetně) a to v úseku mezi ulicí Topolová v obci Úherce a silnicí III/18039.
Niveleta Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) –
Stod (včetně) je v úseku km 8,9-9,7 navržena v násypu cca 5,5 m.
Niveleta I/26 D5- Stod v úseku 0,6 – 1,0 km je vedena na násypu o výšce cca 6 m. V lokalitě
Úherce je podél I/26 navržena protihluková stěna o délce 360 m a výšce 3 m. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1888
Při výstavbě záměru obec Úherce žádá o minimalizování průjezdu těžkou technikou přes obec
a to z důvodu zhoršení životního prostředí a i horšího stavu komunikací.
V rámci zpracováno plánu organizace výstavby není předpokládán průjezd stavební techniky
přes obec Úherce. Tento požadavek je uveden v kapitole č. D.IV dokumentace:
25. Při realizaci záměru bude minimalizován průjezd stavební techniky přes obec
Úherce.

9

Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Vypořádání relevantních požadavků a připomínek z doručených vyjádření v rámci zjišťovacího řízení

Při stavbě vodního díla na Lučním potoku by nemělo dojít ke kontaminaci vod ropnými
produkty jak ze svršku stávající železnice, tak těžké techniky při výstavbě díla. Luční potok se
vlévá do vodní nádrže Nový rybník, který je přírodní rezervací.
Křížení posuzovaného záměru s Lučním potokem je řešeno železničním mostem SO 2-20-07.
V rámci posuzovaného záměru bude rovněž nutné provést opevnění toku v místě křížení
s dráhou, toto je řešeno v rámci SO 2-81-04.
SO 2-20-07 Železniční most v km 8,261
Pod nově navrženou železniční tratí je nutné převést Luční potok, na mostní objekt z obou stran
navazuje přeložka Lučního potoka – SO 2-81-04. Přesypaný železobetonový klenbový uzavřený
rám. Uzavřený rám se spodní deskou je založen na roznášecí železobetonové desce. Rozpětí 7,67 m, délka přemostění - 7,30 m, volná výška pod mostem - 4,25 m, světlost mostního otvoru
- 7,41 m, šířka mostu - 30 m.

Obr. SO 2-20-07 Železniční most v km 8,261

SO 2-81-04 Úprava vodoteče, km 8,968
Stavební objekt řeší v daném úseku úpravu Lučního potoka. Bude se jednat o opevnění toku z
důvodu stabilizace vodoteče v místě křížení s dráhou. Současně je uvažováno s menší směrovou
úpravou tak, aby tok křížil železnici kolmo.
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Stavební záměr „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice, 1. stavba, nova trať Plzeň
(mimo) - Stod (včetně)“ 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 blízkosti vodních toků a pravděpodobně 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.
Trať bude elektrifikovaná. SŽDC, s.o. je povinná udržovat železniční dopravní cestu
v bezvadném provozuschopném stavu. Modernizací 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.
Při výstavbě není řešen vliv na životní prostředí ve vztahu s průmyslovou zónou Úherce u
Nýřan a ptačí rezervací Nový rybník.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí souvisejících s posuzovaným záměrem a průmyslovou zónu Úherce je možné hodnotit vlivy z hlediska znečištění ovzduší a hluku.
Z hlediska znečištění ovzduší nebude posuzovaný záměr zdrojem znečištění ve fázi provozu. Pro
fázi výstavby byla zpracována rozptylová studie, příloha č.2 dokumentace, která řeší tuto problematiku. Podkladem pro hodnocení vlivu na ovzduší ve fázi výstavby je stávající imisní pozadí, které je hodnoceno na základě údajů ČHMÚ. Celková kvalita ovzduší v zájmovém území
je průměrně dobrá a k překročení platných imisních limitů dochází pouze u BaP o 10% v lokalitě Vejprnice, Chotěšov a o 20% ve Stodu.
Z hlediska hluku byly vyhodnoceny vlivy související se záměrem pro fázi provozu a výstavby,
viz hluková studie, příloha č.2. Průmyslová zóna Úherce je zdrojem silniční dopravy. Z hlediska
synergických vlivů hluku lze konstatovat, že neexistují žádné hlukové limity pro synergické vlivy
hluku. Hluk ze železnice má svoje specifické působení a příslušné hlukové limity, hluk ze silniční
dopravy má také svoje specifické působení a příslušné hlukové limity. Na základě zpracované
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hlukové studie byla navržena protihluková opatření, která zajistí splnění hygienických limitů
hluku v zájmovém území.
V zájmovém území stavby se nachází přírodní rezervace Nový rybník v km 8,3 vlevo. Přírodní
rezervace má definováno ochranné pásmo, které je zakresleno v situaci faktorů životního prostředí. Přírodní rezervace se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od navrženého záměru a v rámci
realizace záměru do ní nebude zasahováno a ani nebude zasahováno do ochranného pásma
přírodní rezervace. V blízkosti PR Nový rybník je navržena trať na náspu o výšce cca 7-8 m.
Na základě přírodovědného průzkumu jsou navržena tato opatření:
- Nezasahovat do ochranného pásma (ani území) PR Nový rybník
-

Práce v blízkosti PR Nový rybník provádět mimo hnízdní období ptáků (tj. mimo IVVIII), s maximální opatrností a šetrností, zamezit znečištění plochy PR a jejího
ochranného pásma,

-

Zachovat hydrologické poměry přítoků Nového rybníka

7. Městský úřad Stod
Bez připomínek.

8. Statutární město Plzeň
Nepožaduje posouzení dle zákona č.100/2001 Sb.
Bez připomínek.

9. MŽP, Odbor ochrany ovzduší
K rozptylové studii jsou uvedeny tyto připomínky:
Rozptylová studie nehodnotí celkový počet vozidel a strojů podílejících se na výstavbě nového
úseku, hodnotí pouze recyklaci a s ní spojené znečištění a následně odvoz a skladování zeminy.
Pro posouzení vlivu výstavby je nutné do výpočtu zahrnout i samotnou stavbu nového úseku.
Na str. 7 dodatku rozptylové studie je uvedeno, že „v posledních letech (2009-2016) jsou zde
trvale překročeny imisní limity: PM10 24 hod a B(a)P“ ačkoliv k překročení nedochází dle map
průměrných pětiletých koncentrací, které zveřejňuje ČHMÚ.
Na str. 21 dodatku rozptylové studie – je uvedeno PZKO, zóna Jihovýchod, nabylo účinnosti
20.6.2016 – jedná se však o zónu Jihozápad, OOP nabylo účinnosti 13.6.2016.
Na základě vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP (ze dne 10.12.2018 Č.j.: MZP/2018/67836)
byla zpracována rozptylová studie z realizace stavby, která nově hodnotí vliv imisního
příspěvku všech zdrojů znečištění ovzduší vyvolaných stavbou Modernizace trati PlzeňDomažlice-st.hr. SRN, 1. stavba. Jedná se o použití stavební mechanizace, emisí z nakládání
s prašnými materiály a to včetně vyvolané nákladní dopravy. Rozptylová studie z realizace
stavby vychází z Rozptylové studie vyjmenovaného zdroje Recyklační linky kód B.11, včetně
obslužné nákladní dopravy a z dokumentace pro územní rozhodnutí B12. Organizace výstavby.
Na str. 7 dodatku rozptylové studie je uvedeno, že „v posledních letech (2009-2016) jsou zde
trvale překročeny imisní limity: PM10 24 hod a B(a)P“ ačkoliv k překročení nedochází dle map
průměrných pětiletých koncentrací, které zveřejňuje ČHMÚ.
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Na str. 21 dodatku rozptylové studie – je uvedeno PZKO, zóna Jihovýchod, nabylo účinnosti
20.6.2016 – jedná se však o zónu Jihozápad, OOP nabylo účinnosti 13.6.2016.
Bylo opraveno.

10.

Majitelé a obyvatelé domu Zbůch 312

Majitelé považují za nejvýznamnější vlivy související s hlukem a požadují doplnit návrh
protihlukových opatření v této lokalitě. Ve vyjádření je doplněna žádost o řešení přístupové
cesty k rodinnému domu.
Z hlukové studie, která je součástí záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru
rodinného domu je ekvivalentní hladina hluku pro den/noc, s realizací PHS i bez realizace PHS
45-50 dB. Z toho vyplývá, že jsou splněny hygienické limity hluku.
S ohledem na možnou kumulaci vlivů v souvislosti se záměrem realizace I/26 D5 – Stod je nutné
konstatovat:
Z hlediska synergických vlivů hluku lze konstatovat, že 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.
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. 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.
Dle hlukové studie, která je zveřejněna na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1888,
je možné konstatovat, že v zájmové lokalitě je navržena protihluková stěna PHS 2 a PHS 3, dle
níže uvedeného obrázku. Tyto protihlukové stěny jsou však součástí záměru I/26 D5 – Stod.
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Obr. Poloha PHS v lokalitě Zbůch. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1888
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Obr. Hluková situace pro den pro výhled bez PHS.

Obr. Hluková situace pro noc pro výhled bez PHS.

Obr. Hluková situace pro den pro výhled s PHS.
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Obr. Hluková situace pro noc pro výhled s PHS.
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Obr. Situace v blízkosti nemovitosti Zbůch 312.

Jak je patrné z doložené situace, blíže k nemovitosti Zbůch 312 se nachází silnice I/26. V rámci
této stavby I/26 D5 – Stod je i řešena přístupová cesta k rodinnému domu.

11.

Majitelé a obyvatelé domu Zemská 1105/3, Plzeň

Ve vyjádření je uvedeno, že vlastníci pozemků p.č. 2009/1 a 2000 k.ú. Skvrňany nesouhlasí se
záborem LPF. Dle vyjádření bude negativně ovlivněno vodní hospodářství – splavování
zeminy.
Stavba zasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa, vyvolává celkový trvalý zábor PUPFL
22,5087 ha a dočasný zábor PUPFL 7,1308 ha. Výměra odnímaných ploch PUPFL bude
upřesněna v navazujících stupních projektové přípravy.
Záměr lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL označit za středně velký, z hlediska významnosti
vlivu za středně významný.
Vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek
4, odst.7 je součástí přílohy č.5 dokumentace.
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Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hr. SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)
Vypořádání relevantních požadavků a připomínek z doručených vyjádření v rámci zjišťovacího řízení

Splavování zeminy bude zabráněno technickým řešením v rámci návrhu železničního spodku a
jeho odvodnění.
Dle dostupných informací lze modernizaci trati provést v původní stopě.
Zdůvodnění umístění záměru je popsáno v kapitole č. B.I.5 dokumentace.
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Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:

SZ MMP/095225/18/BEN
MMP/112149/18
Ing. Tomáš Benda
378 034 110
378 034 102
BendaT@plzen.eu
6iybfxn

Plzeň, dne: 30.4.2018

Vypraveno dne:

VYJÁDŘENÍ
Adresát:

SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/1a, 138 00 Praha, Praha

Vyjádření k záměru: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1.stavba, nová trať
Plzeň (mimo) - Stod (včetně)
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 10 a § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 154 správního řádu vydává k výše uvedené věci následující
vyjádření:
Statutární město Plzeň má územní plán vydaný Zastupitelstvem města Plzně dne 8.9.2016 pod usnesením
č. 434. Územní plán Plzeň je účinný od 1.10.2016.
Záměr je navrhován dle Územního plánu Plzeň do zastavěného území s rozdílným způsobem využití
"Plochy dopravní infrastruktury - železnice", "Plochy smíšené obytné", "Plochy výroby a skladování",
"Plochy rekreace". Dále do ploch zastavitelných s rozdílným způsobem využití "Plochy dopravní
infrastruktury - železnice", "Plochy výroby a skladování". Dále do nezastavěného území s rozdílným
způsobem využití "Plochy lesní". Záměr je navrhován do koridoru určeného pro veřejně prospěšnou
stavbu: Ž6 - Trať 180 Plzeň - Domažlice, v trase rychlého spojení RS3, Ž7 - Trať 180 Plzeň - Domažlice,
modernizace úseku Plzeň - Nýřany. Záměr zasahuje do lokalit 3_66 Zátiší-výroba, 3_65 Zátiší, 3_57
Výrobní území Nová Hospoda, 3_83 Údolí Vejprnického potoka, 3_24 Nová Hospoda, 3_75 Nová
Hospoda - krajina.
Záměr řeší modernizaci trati v úseku Plzeň - Stod včetně modernizaci trati Plzeň - Domažlice.
Z hlediska územního plánu Plzeň je záměr možný. Záměr je nutno koordinovat s další veřejně prospěšnou
stavbou E2: Nadzemní vedení VVN 110 kV z údolí Vejprnického potoka do rozvodny Rz 110 kV Nová
Hospoda včetně úpravy zapojení stávajícího systému 110 kV při Vejprnické ulici.
Platnost tohoto vyjádření je do účinnosti změn Územního plánu Plzeň.

Ing. Tomáš Benda
vedoucí oddělení územního plánování
odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Obdrží:
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spis. zn.:
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:

18/002744/202
10. 04. 2018
PK-ŽP/6458/18
ZN/103/ŽP/18
1
0
0

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Václav Spurný
377 195 596
vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum:

16. 05. 2018

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a
130 00 PRAHA

Stanovisko k záměru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice
SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy
ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „zákon“) vydává právnické osobě SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349,
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha, podle § 45i odst. 1 zákona k záměru „Modernizace
trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod
(včetně)“ toto stanovisko:
Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Hlavní náplní stavby je kompletní novostavba železniční trati v úseku Plzeň (mimo) –
Stod (včetně) dle varianty 5 studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň –
Domažlice – st. hranice“ a jejich aktualizací. Stavba je součástí staveb, které mají
zvýšit rychlost a zkapacitnit celou mezinárodní trať tak, aby byla konkurenceschopná
v mezinárodní dopravě i v obsluze Plzeňského kraje. Stavba navazuje v lokalitě Nová
Hospoda na stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba“, kde se odpojuje další stavba “Modernizace
trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba“, která je vedena ve stávající stopě
přes obce Vejprnice a Nýřany a znovu se na novou trať napojuje v zastávce Zbůch
v obvodu ŽST Chotěšov. Předmětem této stavby je novostavba elektrifikované přímé
trati v úseku Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda – obce Zbůch na rychlost 200 km/h
s přípravou na dvoukolejnou trať. V úseku obce Zbůch – Stod je řešena po přeložce
se zachováním rychlosti 200 km/h. Dále bude rekonstruována ŽST Stod. U obce
Zbůch dojde k napojení stávající trati přes Nýřany v nové zastávce Zbůch v obvodu
ŽST Chotěšov. Uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje.
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

2/2

Nejbližší EVL se nachází cca 5,4 km vzdušnou čarou od výše uvedeného záměru.
Jedná se o EVL Dobřany (kód lokality: CZ0323826), kde je předmětem ochrany kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata). Mezi záměry, které nejvíce ohrožují kuňku
žlutobřichou, patří například výstavba liniových staveb, technické infrastruktury, změna
vodního režimu, zpevnění a odvodnění lesních a polních cest, zastínění vodních ploch
v důsledku výsadby dřevin, nevhodné zásahy a hospodaření. Během výstavby dojde
k záboru nových ploch, ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě realizace stavby.
Jedná se však o jevy, které jsou umístěné mimo vlastní EVL a vhodný biotop pro
předmět ochrany EVL, proto lze vyloučit významný vliv na předmět ochrany EVL
Dobřany. Druhá nejbližší EVL se nachází cca 7,9 km vzdušnou čarou od výše
uvedeného záměru. Jedná se o EVL Plzeň - Zábělá (kód lokality: CZ0323159), kde
jsou předmětem ochrany lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, lokalita
páchníka hnědého, bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p., extenzivní sečené louky nížin až podhůří a dubohabřiny asociace GalioCarpinetum. Mezi záměry, které nejvíce ohrožují výše uvedené typy přírodních
stanovišť a páchníka hnědého patří například výstavba nových objektů, velkých
průmyslových provozů, liniových staveb, technické infrastruktury, lanovek a sjezdovek,
čerpání vody, těžební aktivity, velké spalovací zdroje, odstraňování starých stromů
apod. Během výstavby dojde k záboru nových ploch, ke zvýšení hlučnosti a prašnosti
v lokalitě realizace stavby. Jedná se však o jevy, které jsou umístěné mimo vlastní EVL
a vhodný biotop pro předmět ochrany EVL, proto lze vyloučit významný vliv na předmět
ochrany EVL

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
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