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ČÁST A 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
České dráhy, a.s. 
 

2. IČ 
709 94 226 
 

3. Sídlo (bydliště) 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Oznamovatel 
České dráhy, a.s. 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 
 
Projektant 
Radko Vondra – PRIDOS 
Projekční, investorská a dodavatelská služba 
Ing. Radko Vondra 
Tel.: 495 539 037 
Mobil: 608 070 090 
Na Potoce 648 
500 11 Hradec Králové 11 
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ČÁST B 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 
Název záměru 
ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM v DKV 
Česká Třebová – PJ Pardubice 

Obrázek č. 1   Mapa silniční sítě s umístěním záměru 

 
Zařazení podle přílohy č. 1 
Záměr je zařazen k bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – 
Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, 
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; 
kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího provedení čerpacího stanoviště v areálu ČD a.s., DKV 
Česká Třebová - Provozní jednotka Pardubice. V současné době jsou čerpací stanoviště na dvou 
místech, tj. na koleji č. 43b, kde je nafta skladována v nadzemní dvouplášťové nádrži Bencalor o 
objemu 16 m3 s jedním výdejním stojanem o výkonu 45 l∙min-1, a v místě před provozní halou na 
koleji č. 206, kde je nafta skladována ve dvou podzemních nádržích s vyvložkovaným pláštěm o 
objemu 100 m3 s jedním výdejním zařízením o výkonu 100 l∙min-1.  
První čerpací stanoviště je však morálně zastaralé a nevyhovuje současným standardům ČD a.s., tudíž 
není používáno a je odstaveno. 
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Budoucí stav (nový stav po rekonstrukci) má využít stávajícího čerpacího stanoviště na koleji č. 43b 
v sousedství kolejové točny, kde budou umístěny celkem tři nové nadzemní nádrže. Čerpací stanoviště 
před provozní halou na koleji č. 206 bude zachováno a bude sloužit jako záložní zařízení až do doby 
technologické a provozní životnosti. 
 
Tabulka č. 1   Údaje o rozsahu záměru 

Počet nádrží 3 
Provedení nádrží nadzemní dvouplášťové 
PHM motorová nafta, lehký topný olej 
Objem jedné nádrže 1x 32 m3 pro LTO a 2x 50 m3 pro naftu 
Počet výdejních stojanů 2 (dvouproduktové) 
Výkon výdejního čerpadla cca 90 l∙min-1, snížený výkon cca 45 l∙min-1 
Předpokládaná roční výtoč 300 m3 LTO, 2400 m3 motorové nafty 
 
Součástí záměru je také vybudování šachty pro vyčerpávání splašků z motorových vozů na koleji č. 
43b. Šachta bude přes přípojku napojena do stávající areálové stoky jednotné kanalizace. 
V současnosti se vyčerpávání splašků provádí v místě stávajícího čerpacího stanoviště před provozní 
halou - na koleji č. 206. 
 
Počet a členění zaměstnanců pro období provozu 
čerpání PHM:  strojvedoucí motorového vozidla  - občasně, 
stáčení PHM:  strojník provozní čety   - 2x týdně, 
údržba PHM:  strojní údržbář provozní čety   - občasně, 
   elektro údržbář provozní čety  - občasně. 
 
Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice 
Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu. 
 
Přehled uživatelů a provozovatelů 
Česká dráhy, a.s. 
DKV Česká Třebová – Provozní jednotka Pardubice, 
zastoupená přednostou provozní jednotky Ing. Jiřím Markem, 
V Ráji 2, 530 26 Pardubice 
 
Investiční náklady 
Předpoklad 

 0,8 mil. Kč  - technická příprava  
 4,5 mil. Kč  - technologická část 
 5,5 mil. Kč  - stavební část 

 
Směnnost a pracovní doba, výrobní kapacity (údaje o provozu, výrobě, kapacitách) 

 směnnost:  ve dvou pracovních směnách a 7 dnů v týdnu, 
 pracovní doba:  06.00  až  22.00 hodin, 
 množství:  200 m3/měsíčně, 12 měsíců v roce (pro naftu motorovou) 

      50 m3/měsíčně,   6 měsíců v roce (pro LTO) 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:   Pardubický 
Obec:   Pardubice 
Katastrální území: Pardubice (717 657) 
Místo akce:  ČD a.s., DKV Česká Třebová - Provozní jednotka Pardubice, Česká republika 
 

Obrázek č. 2   Topografická mapa předmětné lokality s umístěním záměru 

 
Tabulka č. 2   Pozemky ke stavbě čerpacího stanoviště 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra Stavebně využívaná plocha Katastrální území 
  m2 m2  

2798/36 ostatní plocha 282 504 312 Pardubice 
st.p.č. 1091 zastavěná plocha a nádvoří 553 - Pardubice 
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Obrázek č. 3   Zákres záměru do katastrální mapy 

 

Obrázek č. 4   Zákres záměru do jednotné železniční mapy 
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Tabulka č. 3   Stavebně využívané plochy z p.parc.č. 2798/36 

Druh plochy Označení Velikost 
  m2 

plocha manipulační a skladovací P1 210 
plocha zastřešení technologického celku P2 87 

plocha kolejových van stáčení P3 30 
plochy fekální kolejové vany P4 20 

plocha výdřevy přejezdů P5 57 
 
Majetkoprávní vztahy k pozemkům 
Pozemky uvažované pro stavbu jsou majetkem investora. Jedná se o pozemkovou parcelu p.parc.č. 
2798/36 a stavební parcelu st.p. 1091.  

 p.parc.č. 2798/36 – vlastník České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové 
Město, 110 15 (dráha, ostatní plocha) 

 st.p.č. 1091 – vlastník České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 
110 15 (zastavěná plocha a nádvoří, budova na parcele bez čp.)  

 

Obrázek č. 5   Lokalizace záměru 

 
Přístup na pozemky a k objektu 
Přístup k objektu pro silniční vozidla je po stávající vnitrozávodní zpevněné komunikaci v areálu Depa 
kolejových vozidel Pardubice (č.parcel 2798/36 – vlastník České dráhy, a.s.), která ústí přes vrátnici 
do ulice V Ráji  a  do ulice Na Staré poště. 
Motorová nafta i lehký topný olej budou naváženy do čerpací stanice pro jejich stáčení výhradně 
železničními cisternami, s jednotkovou jejich velikostí 50 nebo 60 m3 dle typů železničních 
cisternových vagonů. Přísun železničních vozů ke stáčení bude z oblasti provozní jednotky ČD DKV - 
PJ Pardubice po koleji č. 43a, přes železniční točnu na kolej č. 43b, kde bude prováděno stáčení 
pohonných hmot na vodohospodářsky stavebně ošetřené manipulační ploše. Pro posun vagonů do 
místa stáčení bude používán motorový železniční prostředek nezávislé trakce – dieselelektrická 
posunovací lokomotiva nebo osobní motorový vůz. 
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Doprava cisteren s pohonnými hmotami do provozní jednotky ČD DKV – PJ Pardubice bude 
prováděna po kolejích v rámci ucelených nákladních nebo manipulačních vlaků ze smluvní rafinerie – 
Paramo Pardubice nebo Chemopetrol Litvínov. 
 
Charakteristika území, dotčených ochranných pásem nebo chráněných území 
Území budoucího čerpacího stanoviště společnosti České dráhy a.s., vč. přístupových komunikací a 
inženýrských sítí, se nachází v obci Pardubice, v KÚ Pardubice. Čerpací stanoviště navrhované akce 
se nenachází uvnitř žádné chráněné krajinné oblasti, a ani na seznamu NATURA 2000. 
Území záměru se také nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek a 
nespadá do území chráněného podle horního zákona. 
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 
114/1992 Sb. 
V současné době není v rámci řešeného území žádné chráněné území a ani zde není registrován žádný 
významný krajinný prvek. 
Uvažovaný záměr se nenachází v žádné památkové zóně ani rezervaci a neleží v ochranném pásmu 
vod.  
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Charakter záměru: Stavební úpravy (rekonstrukce) 
 
V současné době jsou v předmětné lokalitě projednávány následující záměry s možným vlivem na 
životní prostředí: 
 

 Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 
 Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami 
 Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice 

 
Na základě kritického zhodnocení zpracovatele oznámení není záměr v kumulativním ani synergickém 
vztahu s jinými záměry, které jsou projednávány v předmětném území v rámci procesu EIA. Rozsah 
záměru ovlivňuje převážně vnitřní areál DKV Česká Třebová – Provozní jednotka Pardubice. 
 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí 
Obě stávající čerpací stanoviště jsou v současné době legislativně v pořádku, nesplňují však již 
technologický a hlavně provozní standart Českých drah. Navíc je požadavkem investora provozně 
zabezpečit manipulaci s LTO, který je možné využít pro zbrojení topení motorových osobních vozů a 
je nákladově osvobozen od spotřební daně, takže je znatelně levnější. 
Umístění v areálu Depa kolejových vozidel Česká Třebová, Provozní jednotka Pardubice, bylo 
zvoleno z následujících hledisek: 

 v rámci depa kolejových vozidel bude docházet ke zbrojení kolejových vozidel při 
nenavyšování stávající dopravní intenzity – nebude potřeba dojíždět s vozidly na jiné místo, 
čímž nebude docházet ke zvyšování emisí do ovzduší a hluku, 
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 čerpací stanoviště je odděleno od sousedních pozemků mimo areál Českých drah budovami, 
hraničním oplocením a poměrně velikou vzdáleností 50 m – nebude docházet k obtěžování 
hlukem nejbližší obytné zástavby, 

 pro dopravu kolejových vozidel budou využívány stávající koleje v areálu depa,  
 snadná napojení inženýrských sítí, 
 nedojde k záboru zemědělské půdy. 

 
Jiné zvažované varianty nebyly v případě předmětného záměru projednávány. V oznámení je 
navrhovaný záměr porovnáván s nulovou variantou, tj. se současným stavem.  
 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Technická část 
 
Stávající stav 
V současnosti se čerpání pohonných hmot provádí na dvou místech v areálu Depa kolejových vozidel: 

 na koleji č. 43b v sousedství kolejové točny (nyní mimo provoz) 
 na koleji č. 206 před provozní halou 

 
První stanoviště na koleji č. 43b v sousedství kolejové točny je tvořeno jednou nadzemní 
dvouplášťovou nádrží Bencalor  o objemu 16 m3 s jedním výdejním stojanem o výkonu 45 l∙min-1. 
 
 
Tabulka č. 4   Základní parametry stávajícího čerpacího stanoviště na koleji č. 43b 

Počet nádrží 1 
Provedení nádrže nadzemní dvouplášťová 
Objem nádrže 16 m3 

Počet výdejních stojanů 1 
Výkon čerpadla 45 l∙min-1 
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Obrázek č. 6   Pohled na stávající čerpací stanoviště na koleji č. 43b 

 
Druhé stanoviště na koleji č. 206 před provozní halou je tvořeno dvěma podzemními nádrži 
s vyvložkovaným pláštěm o objemu 2x 100 m3 s jedním výdejním zařízením o výkonu 100 l∙min-1. 
V tomto místě se v současnosti provádí i vyčerpávání splašků z osobních vozů. 
 
Tabulka č. 5   Základní parametry stávajícího čerpacího stanoviště na koleji č. 206 

Počet nádrží 2 
Provedení nádrží podzemní s vyvložkovaným pláštěm 
Objem jedné nádrže 100 m3 

Počet výdejních stojanů 1 
Výkon čerpadla 100 l∙min-1 
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Obrázek č. 7   Pohled na stávající čerpací stanoviště na koleji č. 206 

 

 

Obrázek č. 8   Vyčerpávání splašků z motorového vozu na koleji č. 206 
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Nový stav 
V navrhovaném budoucím stavu budou čerpací stanoviště zachována na obou stávajících místech, tj. 
na koleji č. 43b, kde proběhne rekonstrukce stanoviště, a na koleji č. 206, kde bude stanoviště 
zachováno jako záložní až do doby technologické a provozní životnosti. 
Stanoviště na koleji č. 43b v sousedství kolejové točny bude tvořeno třemi nadzemními 
dvouplášťovými nádržemi. Jednou o objemu 32 m3 na lehký topný olej (LTO) a dvěma o objemu      
50 m3 na motorovou naftu (NM). Součástí stanice budou dva výdejní stojany ve dvouproduktovém 
provedení, které budou umístěny na obou stranách koleje č. 43b, s elektronickým přenosem o provozu 
veškerého zařízení do centrálního sběrného centra Českých drah. Výkon čerpadel bude s manuální 
volbou výkonu cca 90 l∙min-1, případně 45 l∙min-1. 
 
Tabulka č. 6   Základní parametry budoucího čerpacího stanoviště na koleji č. 43b 

Počet nádrží 3 
Provedení nádrží nadzemní dvouplášťové 
Objem jedné nádrže 1x 32 m3 pro LTO a 2x 50 m3 pro naftu 
Počet výdejních stojanů 2 (dvouproduktové) 
Výkon čerpadla cca 90 l∙min-1, případně 45 l∙min-1 
 
Stanoviště bude na vodohospodářsky ošetřené manipulační ploše. Z plochy, kde budou umístěny 
nádrže, budou veškeré dešťové vody s možným zbytkovým množstvím ropných látek čištěny 
v zabezpečovacím zařízení typu GSOL-2/4 P. V rámci záměru je uvažováno s jedním zabezpečovacím 
zařízením, které je popsáno níže v textu. Odtok ze zabezpečovacího zařízení je do stávající stoky 
jednotné areálové kanalizace, která ústí přes hlavní přípojku do městské kanalizace a poté do městské 
čistírny odpadních vod. Plocha, kde bude prováděno stáčení a výdej pohonných hmot, bude stavebně 
navržena s využitím tzv. kolejových van v počtu tří kusů (záchytné jímky) s odtokem do havarijní 
bezodtokové jímky zapuštěné v zemi mimo kolejiště s užitným objemem minimálně 5 m3. 
Součástí stanoviště bude také šachta pro vyčerpávání splašků z osobních vozů na koleji č. 43b s dvěma 
kolejovými vanami. Šachta bude přes přípojku napojena do stávající areálové stoky jednotné 
kanalizace, která ústí přes hlavní přípojku do městské kanalizace a poté do městské čistírny odpadních 
vod.  
Druhé stanoviště na koleji č. 206 před provozní halou bude zachováno jako záložní. Stanoviště bude 
nadále tvořeno dvěma podzemními nádrži s vyvložkovaným pláštěm o objemu 2x 100 m3 s jedním 
výdejním zařízením o výkonu 100 l∙min-1. 
 
Technické zařízení pro čištění dešťových vod s možným zbytkovým množstvím ropných 
látek 
Zabezpečovací zařízení typu GSOL-2/4 P je z řady malých zabezpečovacích zařízení vyrobený v 
plastovém provedení osazený v zemi. Zařízení je předsazena rozdělovací šachta plnící i funkci 
sedimentační jímky, která je určena na usazení kalů z oplachových ploch. Zařízení je schopno vyčistit 
vody ve jmenovitém množství 2 l/sec, při přívalovém dešti se jedná o průtok vod k vyčistění v 
množství až 4 l/sec. Schopnost je vyčistit vody z ploch o velikosti 50 až 300 m2. 
 
Zásobování vodou 
Pitná voda je v areálu rozvedena ze stávající vodovodní přípojky 6/4“ v rámci areálového rozvodu. Pro 
napojení nového přívodu do místa kolejové vany pro fekální účely bude využita stávající ŽB-
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podzemní armaturní šachta u objektu stávající vodárny. Vývod bude sloužit pro plnění zásobních 
nádrží vlakových souprav. 

Pro požární zabezpečení provozu čerpací stanice bude využita stávající vodovodní přípojka vedená 
z veřejného řadu, správce VaK Pardubice, v dimenzi DN110, s vodoměrnou šachtou osazenou 
sdruženým vodoměrem a stávajícím požárním nadzemním hydrantem. Vše je situováno u vjezdu do 
Depa, uvnitř areálu Českých drah, požární místo je na zpevněných plochách Depa. Vzdálenost do 
místa čerpací stanice nepřesahuje 300m. Příjezd požární techniky je po areálové zpevněné komunikaci 
a přes železniční přejezdy až do místa čerpací stanice. Podrobnější údaje a odkaz na splnění podmínek 
norem požárního zabezpečení je obsaženo v Požární zprávě, která je obsahem projektu DUR. 
 
Zásobování elektrickou energií 
Bude přivedena novou kabelovou přípojkou NN v rámci řešeného staveniště. Pro napojení elektrické 
energie bude využita stávající kabelová skříň označena KS514, situovaná ve zdi objektu Vodárny – č. 
parc. st. 1091. Z ní bude proveden kabelový vývod do místa stavby, kde bude osazen staveništní 
rozvaděč a následně pak bude přívod napojen do hlavního rozvaděče technologie RMS, na jeho hlavní 
vypínač. Předřadné jištění nožovými pojistkami s proudovou hodnotou 63A - charakteristika pojistek 
gG. Kabel vedený zemí bude uložen souběžně s vodovodní přípojkou a s chráničkou datové sítě, typ 
kabelu elektrické přípojky CYKY 4Jx25. 
Elektrický příkon v rámci areálu Provozní jednotky je dostačující i pro pokrytí nárazového odběru 
elektrické energie při stáčení, respektive při výdeji pohonných hmot z  nebo do železničních 
prostředků. Soudobý elektrický příkon do 25 kW, soudobý fázový proud do 35 A, předpokládaná 
spotřeba do 40.000 kWh. 
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Obrázek č. 9   Celková situace stavby 
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Technologická část 
Technologická část záměru „ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce 
výdejních stojanů PHM v DKV Česká Třebová – PJ Pardubice“ řeší stáčení těchto produktů 
z železničních cisteren do skladovacích nádrží a následně tankování těchto pohonných hmot do 
přistavených motorových lokomotiv, motorových osobních vozů a nádržek topení přívěsných 
osobních vozů a to v Provozní jednotce Pardubice, která je výkonnou jednotkou ČD Depa kolejových 
vozidel (dále jen DKV) Česká Třebová. 
 
Stávající stav 
V současném stavu jsou čerpací místa na dvou místech.  
 

 První je v místě současně řešeného staveniště na koleji č. 43b v sousedství kolejové točny 
(skladování nafty je prováděno do souběžně umístěné nadzemní dvouplášťové nádrže 
Bencalor 16m3 s 1 stojanem 45 l/min.) a slouží jen pro zbrojení motorových osobních vozidel 
a přívěsných osobních vozů. 

 Druhé je v místě před provozní halou na koleji č. 206 (skladování nafty je prováděno do dvou 
podzemních nádrží s vyvložkovaným pláštěm o objemu á 100 m3 s 1 výdejním zařízením   
100 l/min).  

 
První čerpací stanoviště je morálně zastaralé a nevyhovuje současným standardům ČD a.s., tudíž není 
používáno a je odstaveno. Druhé čerpací stanoviště je legislativně v pořádku. Navíc je požadavkem 
investora provozně zabezpečit manipulaci s LTO, který je možné využít pro zbrojení topení 
motorových osobních vozů a je nákladově osvobozen od spotřební daně, takže je znatelně levnější. 
 
Nový stav 
V novém stavu budou čerpací místa zachována nadále na dvou místech. 
 
První místo bude stavebně a technologicky rekonstruováno dle těchto požadavků: 

1. aby mohl být čerpán LTO do topení přívěsných motorových vozů, skladování v 1 nadzemní 
nádrži o objemu 32 m3, 

2. dalším požadavkem projektu je rozšíření skladovací kapacity na tomto provozním místě a to 
na 2 nadzemní nádrže á 50 m3 pro NM,  

3. dalším požadavkem je pak osazení výdeje pohonných hmot technologicky moderním 
výdejním zařízením, které umožňuje elektronický přenos o svém provozu a výdeji PHM do 
centrálního sběrného centra Českých drah a opatření výdejních míst s blokováním přístupu 
proti neoprávněné manipulaci, 

4. posledním požadavkem projektu je pak stavební návrh veškerých manipulačních ploch 
vodohospodářsky ošetřených tak, aby dešťová voda s možným zbytkovým obsahem ropných 
látek byla usměrněna před vypouštěním do jednotné kanalizace k čištění přes zabezpečovací 
objekt s dostatečnou svoji průtočnou kapacitou, 

5. samozřejmostí je pak splnění veškerých normových a legislativních materiálů, které se k dané 
technologické a provozní činnosti obecně vztahují, nebo jsou legislativně zakotveny ve 
specielních ustanoveních drážních předpisů a oborových norem. 
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Druhé místo před halou provozního ošetření na koleji č. 206 (skladování nafty je prováděno do dvou 
podzemních nádrží s vyvložkovaným pláštěm o objemu á 100 m3 s 1 výdejním zařízením 100 l/min) 
bude prozatím zachováno až do doby technologické a provozní životnosti. 
 
Základní provozní a technické parametry čerpacího stanoviště na koleji č. 43a 
 
Skladování 
Skladování nafty a lehkého topného oleje bude tvořeno 3-mi ks nadzemních dvouplášťových nádrží, 
2x 50m3 pro NM, 1x 32m3 pro LTO. Systémy jak pro stáčení i pro výdej pohonných hmot budou 
technologicky důsledně odděleny tak, aby nemohly být ani omylem smíchány oba druhy pohonných 
hmot. Umístění nádrží bude na vodohospodářsky ošetřené manipulační ploše, z níž budou veškeré 
dešťové vody s možným zbytkovým množstvím ropných látek čištěny v zabezpečovacím objektu typu 
GSOL-2/4 P, který je z řady malých zabezpečovacích zařízení. Zařízení je schopno vyčistit vody ve 
jmenovitém množství 2 l/sec, při přívalovém dešti se jedná o průtok vod k vyčistění v množství až 4 
l/sec. Schopnost zařízení je vyčistit vody z ploch o velikosti 50 až 300 m2, což manipulační plochy 
velikostně nepřesahuje. 
 
Stáčení a výdej pohonných hmot 
Stáčení pohonných hmot a výdej pohonných hmot bude prováděn na koleji č. 43b, výdej PHM  z obou 
stran koleje. Manipulace s pohonnými hmotami bude prováděna na vodohospodářsky ošetřené 
manipulační ploše, která je stavebně navržena s využitím tzv. kolejových van – typový výrobek 
z vodostabilního betonu, který se k odolnosti ropným látkám ještě vytře specielním nátěrem 
s penetrací. Tato plocha bude zakryta pozinkovaným ocelovými rošty, aby byly zajištěny pochozí 
plochy od překážek a výstupků. Nad tímto manipulačním místem bude realizováno zastřešení se 
zhruba 1,0 metrovým přesahem, aby byl spad dešťové vody srážkově omezen. Dešťové vody a zbytky 
RL z manipulace s pohonnými hmotami budou zachyceny na těchto vanách (funkce záchytné jímky) 
s odtokem do havarijní jímky zapuštěné v zemi mimo kolejiště, s užitným objemem alespoň 5 m3. 
Jímka bude bezodtoková a bude občasně vyvážena provozovatelem s vypouštěním zaolejovaných vod 
na závodové čistírně odpadních vod umístěné jako samostatný objektu v sousedství haly provozního 
ošetření. Čistírna je plně funkční a dnes odvádí a čistí zaolejované vody z manipulačních ploch 
druhého čerpacího stanoviště, ale hlavně z manipulačních ploch a provozních kanálů z haly 
provozního ošetření.  
 
Výdejní zařízení 
Výdejní zařízení – budou běžné stojany známé ze silničních ČS – budou navrženy pro 2 výdejní místa 
na obou stranách koleje č. 43b, a budou v dvouproduktovém provedení, tzv. „řešení satelit“. Údaje o 
svém provozu a výdeji PHM budou přenášeny elektronicky do centrálního sběrného centra Českých 
drah a výdejní místa budou opatřena blokováním přístupu proti neoprávněné výdejní manipulaci. 
 
Řešení dopravy železničních prostředků 
Řešení dopravy železničních prostředků pro první stanoviště PHM bude posunem vozů a motorových 
prostředků po koleji č. 43a přes kolejovou točnu směrem od Depa kolejových vozidel na kolej č. 43b. 
Při stáčení, jakož i při výdeji, bude vozidlo odstaveno nad záchytnou vanou – užitná délka cca 4,0 m – 
a pomocí stáčecích hadic a hadic výdejních budou stáčeny a nebo vydávány pohonné hmoty.  
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Vlastní manipulace v ČS 
 stáčení pohonných hmot bude přes flexibilní hadici s DN 80, případně DN100, s rychlostí cca 

800 až 1000 l/min. Stáčená media a jejich ukládání budou druhově oddělena. Jelikož nafta je 
ukládána ve dvou nádržích, je technologické schéma navrženo tak, aby umožňovalo i 
přečerpávání nafty mezi dvěma nádržemi. Při stáčení ze železniční cisterny o objemu 50, 
případně až 60 m3, je ve skladovacích nádržích v činnosti ochrana před jejich přeplněním, a to 
ve dvou horních úrovních. Při 90%-ním naplnění je automaticky zvukově i vizuálně hlášena 
„maximální úroveň“ a obsluha je povinna stáčecí zařízení vypnout. Pokud by tak neučinila, je 
při 95%-ním naplnění automaticky zvukově signalizována „havarijní úroveň“, stáčecí zařízení 
automaticky vypnuto a zablokováno proti dalšímu spuštění obsluhou, 

 výdej pohonných hmot bude přes flexibilní hadice s DN 20, případně DN25, s rychlostí cca 
90, případně 45 l/min. Volba rychlosti je manuelní a bude zvolena před výdejní operací. 
Stáčená media a jejich ukládání budou druhově oddělena. Při výdeji do železničních 
prostředků je ve skladovacích nádržích v činnosti ochrana před vyprázdněním, a to v jedné 
spodní úrovni. Při 5%-ním vyprázdnění je automaticky zvukově i vizuálně hlášena „minimální 
úroveň“ a obsluha je povinna výdejní zařízení vypnout. Pokud by tak do 2 minut neučinila, je 
výdejní zařízení automaticky vypnuto a zablokováno proti dalšímu spuštění obsluhou. 
Následný výdej pohonných hmot je pak již znemožněn a zařízení čeká na další jejich stočení, 

 elektronický přenos o provozu veškerého zařízení bude veden přes datovou kabelovou síť na 
závodový server a dále pak do centrálního sběrného centra Českých drah. Tímto způsobem je 
zajištěna i aktuální informace o stavu a množství pohonných hmot v jednotlivých nádržích a 
monitorován i bezpečnostní a provozní stav o vybraných údajích celé čerpací stanice (aktuální 
jednotlivé výdeje, aktuální skladované množství v druzích s přepočítáváním dle aktuální 
skladované teploty, indikace případné netěsnosti meziprostoru v nádržích, meziprostoru ve 
dvouplášťovém potrubí, indikace případné přítomnosti ropných látek ve sběrných jímkách 
apod.). 
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Obrázek č. 10   Technologické schéma záměru 
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Nasazení mobilní techniky během výstavby a počty pracovníků : 
Práce na výstavbě budou prováděny odbornou firmou. 
Potřebná mechanizace : Autojeřáb AD 28, autojeřáb AD 16, autojeřáb Liebher 40t, bagr UDS, bagr 
DH 112, bagr Menzimuck, nakladač Bobcat, Tatra 815, návěsy Liaz, MAN, Mercedes, Volvo, tahač 
s kolovým přepravníkem, autodomíchávač, svářečka, kompresor. 
Parkování použité mechanizace bude zajištěno v uzavřených prostorech staveniště. 
 
Tabulka č. 7   Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě 

Pracovník Počet 
stavební dělník 4 
tesař, železobetonář 1 
obsluha stavebních strojů, řidič 2 
montážník, svářeč 2 
vedoucí čety 1 
Celkem 10 
 
Sociální zařízení pro šatnování bude zajištěno ve stávajících zařízeních Provozní jednotky Pardubice. 
Nový objekt pro tento účel se budovat nebude. 
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:  04/2010 
Předpokládaný termín dokončení realizace záměru:  10/2010 
 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Realizací a provozem záměru budou dotčeny:    

 Město Pardubice 
 Pardubický kraj 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí (územní souhlas) dle § 76 a dalších dle zákona     
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které vydává stavební úřad Magistrátu města 
Pardubic v případě, že investor splní veškeré podmínky stanovené dle stavebního zákona. 
Dalšími navazujícími rozhodnutími budou závazné stanovisko k umístění, povolení stavby, povolení 
k uvedení do zkušebního a trvalého provozu středního zdroje znečišťování ovzduší dle § 17 zákona č. 
86/2002 Sb. 
Dále povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. Předmětný 
záměr se nachází uvnitř areálu depa kolejových vozidel DKV Česká Třebová, Provozní jednotka 
Pardubice. 
 

2. Voda 
Pitná voda je v areálu rozvedena ze stávající vodovodní přípojky 6/4“ v rámci areálového rozvodu. Pro 
napojení nového přívodu do místa kolejové vany pro fekální účely bude využita stávající ŽB-
podzemní armaturní šachta u objektu stávající vodárny. Vývod bude sloužit pro plnění zásobních 
nádrží vlakových souprav. Potřeba pitné vody je cca 1,5 m3/den. 
 
Tabulka č. 8   Spotřeba vod 

Činnost Denní spotřeba 
 m3∙den 

plnění zásobních nádrží 1,5 
 
Pro požární zabezpečení provozu čerpací stanice bude využita stávající vodovodní přípojka vedená 
z veřejného řadu, správce VaK Pardubice, v dimenzi DN110, s vodoměrnou šachtou osazenou 
sdruženým vodoměrem a stávajícím požárním nadzemním hydrantem. Vše je situováno u vjezdu do 
Depa, uvnitř areálu Českých drah, požární místo je na zpevněných plochách Depa. Vzdálenost do 
místa čerpací stanice nepřesahuje 300 m. Příjezd požární techniky je po areálové zpevněné 
komunikaci a přes železniční přejezdy až do místa čerpací stanice. Podrobnější údaje a odkaz na 
splnění podmínek norem požárního zabezpečení je obsaženo v Požární zprávě, která je obsahem 
projektu DUR. 
 
Realizací záměru nedojde ke zvýšení spotřeby vody oproti stávajícímu stavu. 
 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
Elektrickou energii bude spotřebovávat technologie a venkovní osvětlení. 
 
Tabulka č. 9   Bilanční údaje o spotřebě elektrické energie 

Elektrická energie 
technologický výkon zařízení 20,0 kW 
venkovní osvětlení (6 x 0,3 + 0,2) 2,0 kW 
reserva elektrického výkonu 3,0 kW 
Instalovaný výkon celkem 25,0 kW 
koeficient současnosti 0,40 
Soudobý výkon činný celkem 10,0 kW 
průměrný účiník 0,85 
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Spotřeba energie 
Spotřeba roční celkem cca 40 000,0 kWh/rok 
 
Realizací záměru nedojde k výraznému zvýšení spotřeby elektrické energie oproti stávajícímu stavu. 
 
Suroviny 
Surovinami, které budou skladovány v nádržích a vydávány do kolejových vozidel, jsou lehký topný 
olej, který bude čerpán do topení motorových vozů, a motorová nafta, kterou budou zbrojeny dopravní 
kolejové prostředky. 
 
Množství:   

 200 m3/měsíčně, 12 měsíců v roce (pro naftu motorovou) 
 50 m3/měsíčně, 6 měsíců v roce   (pro LTO) 

  2400 m3/ročně    (pro naftu motorovou) 
 300 m3/ročně    (pro LTO) 

 
Vlastnosti látek: 
Vlastnosti používaných surovin jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou samostatnou 
přílohou dokladovanou k tomuto oznámení. 
 
Realizací záměru dojde k nové potřebě lehkého topného oleje. Oproti současnému stavu však tato 
skutečnost znamená ekvivalentní snížení potřeby motorové nafty, která již nebude využívána do 
topení motorových vozů. 
 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Období výstavby 
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť areálu depa, které bude 
způsobeno dovozem stavebních materiálů k realizaci vlastního investičního záměru. Přesun hmot se 
bude provádět po stávající vnitrozávodní zpevněné komunikaci v areálu Depa kolejových vozidel 
Pardubice (č.parcel 2798/36 – vlastník České dráhy, a.s.), která ústí přes vrátnici do ulice V Ráji a do 
ulice Na Staré poště. V kolejišti bude přejezd opatřen novou výdřevou. 
Pro výstavbu bude použita běžná stavební mechanizace, například autojeřáb AD 26, Libher 40 tun, 
bagr UDS, DH 112, nakladač Bobcat, Tatra 815, návěsy MAN, Volvo atd., Liaz s kolovým 
přepravníkem, autodomíchávač betonu Tatra, svářečka, kompresor atd. Parkování používané 
mechanizace v době mimo pracovní dobu bude zajištěno v uzavřeném areálu na plochách zařízení 
staveniště. 
 
Období provozu 
Pro fázi provozu dojde pouze k dopravě kolejové a to v rámci depa při nenavyšování stávající 
intenzity dopravy železničních vozidel. 
Hodnoty vyvolaných dopravních intenzit kolejových vozů, které vyplývají z potřeby stáčeného a 
distribuovaného množství, jsou následující: 
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- stáčení PHM  - max. 3x týdně z kolejové cisterny 50 až 60 m3, 
- výdej PHM  - max. 15x denně do motorového kolejového vozidla 
 
Odvod dešťové, oplachové a splaškové vody 
 
P1 - Dešťové vody (vody z povrchového odtoku)  
Dešťové vody ze zpevněných ploch pro manipulaci a skladování budou čištěny od volných ropných 
látek v zabezpečovacím objektu (plastová sestava například typu GSOL-2/4 P s předřazenou 
rozdělovací šachtou plnící i funkci sedimentační jímky určenou na kaly z oplachových ploch). 
Zařízení je schopno vyčistit vody ve jmenovitém množství 2 l/sec, při přívalovém dešti se jedná o 
průtok vod k vyčistění v množství 4 l/sec. Schopnost zařízení je vyčistit vody z ploch o velikosti 50 až 
300 m2. 
Vyčistěné oplachové vody budou odvedeny novým potrubím do stávající páteřní stoky areálové 
jednotné kanalizace DKV Pardubice, která ústí přes hlavní přípojku do městské kanalizace a poté do 
městské čistírny odpadních vod. 
 
P2 - Dešťové vody  
Dešťové vody ze zastřešení technologického celku budou svedeny příčným spádem do společného 
dešťového svodu a poté do areálové jednotné kanalizace. 
 
P3 - Technologické vody  
Technologické vody s možnými úkapy ropných látek z kolejové vany v místě stáčení budou svedeny 
do podzemní bezodtokové havarijní jímky o objemu 5 m3 s následným vyčerpáváním, vyvážením a 
příslušnou likvidací.  
 
P4 - Splaškové a dešťové vody  
Splaškové a dešťové vody z místa kolejové vany pro fekální účely budou svedeny přímo do areálové 
jednotné kanalizace, která ústí přes hlavní přípojku do městské kanalizace a poté do městské čistírny 
odpadních vod.. 
 
P5 - Dešťové vody  
Dešťové vody z výdřev přejezdů budou přirozeně zasakovány. 
 
Inženýrské sítě 
Na pozemku se inženýrské sítě nacházejí. Pro přípravu stavby, respektive pro přípojky inženýrských 
sítí pro daný technologický celek, budou zákresy zajištěny, projektantem zakresleny a při stavbě 
v nezbytné míře respektovány. Nejedná se o žádná zásadní důležitá vedení inženýrských sítí. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
 
Období výstavby 
 
Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou 
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu 
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší 
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá (viz následující tabulka) a aplikace barev jako 
zdroje emisí těkavých organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo 
negativně ovlivněno emisemi.  
 
Bodové zdroje 
V období výstavby nebude docházet k emisím z relevantního bodového zdroje. 
 
Liniové zdroje 
Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 5 průjezdy nákladních automobilů během 14 
hodinové směny. Jedná se tedy v průměru o 0,36 průjezdů během hodiny v rozmezí pracovní směny. 
Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou v tomto případě na 
základě zkušeností zpracovatele oznámení zanedbatelné. 
 
Plošné zdroje 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je 
záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek 
(TOL).  
Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou 
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických 
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (výkopy, hutnění a navážení zemin, štěrku atd.). 
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek 
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena 
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat používání nátěrových hmot s průměrným obsahem 
těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Podle zkušeností zpracovatele oznámení a velikosti 
stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den.  
Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL  
25 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu,0,868 g za sekundu. 
S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek a na fakt, že se bude jednat 
pouze o jednorázovou aplikaci nátěrových hmot, lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude jejich 
emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna. 
 
Návrh zařazení zdrojů emisí 
Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně 
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb. V souladu s ustanovením bodu 4.2.6.1 přílohy 
č. 2 vyhlášky č. 355/02 Sb. lze jednorázové nátěry provádět pouze na základě povolení příslušného 
orgánu obce, pokud dojde k překročení limitu 0,6 tuny celkové spotřeby organických rozpouštědel. 
V tomto případě se tedy nejedná o překročení limitní hodnoty. 
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Porovnání s emisními limity 
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem.  
 
Období provozu 
 
Bodové zdroje 
Novým bodovým zdrojem emisí bude čerpací stanoviště pohonných hmot, které bude sloužit pro 
dočasné skladování a výdej lehkého topného oleje (LTO) a nafty do kolejových dopravních 
prostředků. Ve fázi provozu bude zdroj emitovat do ovzduší těkavé organické látky ze stáčení LTO a 
nafty do nádrží a výdeje do kolejových vozidel. Předpokládané množství přijatých i vydaných 
pohonných hmot je uvedeno v následující tabulce č. 10.  
 
Tabulka č. 10   Množství přijatých i vydaných pohonných hmot 

PHM Měsíční kapacita Měsíční využití Celkové množství přijatých i vydaných PHM 
 m3/měsíčně počet měsíců za rok m3/rok 

LTO 50 6 300 
motorová nafta 200 12 2400 

Celkem - - 2700 
 
Výpočet maximálního hmotnostního toku při provozu čerpacího stanoviště pohonných hmot byl 
proveden pomocí emisních faktorů uvedených v příloze č. 2, bod 14 vyhlášky č. 205/2009 Sb. (viz 
tabulka č. 11). Jelikož není stanoven emisní faktor pro lehký topný olej, byl pro výpočet emisí použit 
emisní faktor pro motorovou naftu. 
 
Tabulka č. 11   Emisní faktor pro čerpadla pohonných hmot (PHM) 

PHM Emisní faktor Ef 
 g VOC∙m-3 

Motorová nafta 20 
 
Výpočet maximálního hmotnostního toku 
Jelikož je pro LTO zvolen stejný emisní faktor jako pro motorovou naftu, je pro účely výpočtu 
maximálního hmotnostního toku ze stáčení a výdeje pohonných hmot (PHM) uvažován nepřetržitý 
cyklus stáčení PHM postupně do všech nádrží a následný výdej PHM postupně ze všech nádrží do 
dopravních kolejových prostředků. Stupeň plnění nádrží byl zvolen na nejvýše technologicky 
možných 95 %. V následující tabulce č. 12 je uveden celkový objem čerpacího stanoviště, který bude 
charakterizovat postupné stáčení a postupný výdej PHM. 
 
Tabulka č. 12   Objem pohonných hmot ve všech nádržích 

Nádrž Objem nádrže Stupeň plnění Objem PHM v nádrži 
 m3 % m3 

nádrž č. 1 na LTO 32 95 30,4 
nádrž č. 2 na naftu 50 95 47,5 
nádrž č. 3 na naftu 50 95 47,5 

Celkem 132 - 125,4 
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Objem PHM v nádržích je dán vztahem 
 

Objem PHM v nádržích = (32 m3 ∙ 95 % / 100) + (50 m3 ∙ 95 % / 100) + (50 m3 ∙ 95 % / 100) =  
= 125,4 m3 = 125 400 l 

 
Stáčení PHM z železničních cisteren do nádrží bude prováděno s maximálním výkonem 1 000 l∙min-1 
s flexibilní hadicí. Výdej PHM z nádrží do železničních vozidel bude prováděn s čerpadlem o 
maximálním výkonu 90 l∙min-1. Pak celková doba čerpání je dána vztahem 
 

Celková doba čerpání nafty = doba stáčení + doba výdeje = 
= (125 400 l / 1 000 l∙min-1) + (125 400 l / 90 l∙min-1) = 125,4 min + 1 393,3 min = 

= 1 518,7 min = 25,3 hod 
 
Pro výpočet emisí těkavých organických látek (VOC) ze stáčení PHM se použije poloviční hodnota 
emisního faktoru a pro emise VOC z výdeje PHM také poloviční hodnota emisního faktoru. 
 

Emise VOC ze stáčení = 10 g VOC∙m-3 ∙ 125,4 m3 = 1 254 g VOC 
Emise VOC z výdeje = 10 g VOC∙m-3 ∙ 125,4 m3 = 1 254 g VOC 

Celkové emise VOC = 1 254 g VOC + 1 254 g VOC = 2 508 g VOC 
 
Emise pro skladování pohonných hmot (nafty a LTO) nebyly uvažovány, neboť provozem zařízení 
nedochází k dlouhodobému skladování motorové nafty a lehkého topného oleje. 
Při známých údajích o celkové době čerpání a celkových emisí VOC lze vypočítat maximální 
hmotnostní tok těkavých organických látek následovně 
 
Maximální hmotnostní tok VOC = 2 508 g VOC / 25,3 hod = 99 g VOC ∙ hod-1 
 
Vypočtená hodnota maximálního hmotnostního toku odpovídá nestandardnímu provozu čerpacího 
stanoviště, kdy dochází k nepřetržitému cyklu stáčení LTO a nafty do nádrží a následnému výdeji 
LTO a nafty z nádrží do železničních vozidel. 
 
Výpočet průměrné roční emise 
Průměrnou roční emisi lze stanovit na základě předpokladu o ročním množství přijaté i vydané 
pohonné hmoty, které bude přibližně 2 700 m3. 
 

Roční emise VOC z čerpání do nádrže = 10 g VOC∙m-3 ∙ 2 700 m3 = 27 000 g VOC∙rok-1 

Roční emise VOC z čerpání z nádrže = 10 g VOC∙m-3 ∙ 2 700 m3 = 27 000 g VOC∙rok-1 
Průměrná roční emise VOC = 27 000 g VOC + 27 000 g VOC = 

= 54 000 g VOC∙rok-1 = 54 kg VOC∙rok-1 
 
Plošné zdroje 
Záměr neobsahuje hodnotitelné plošné zdroje. 
 
Liniové zdroje 
Záměr neobsahuje hodnotitelné liniové zdroje. Realizací záměru nedojde k navýšení stávající intenzity 
dopravy železničních vozidel. 



Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM  

v DKV Česká Třebová – PJ Pardubice 

 Strana 29 (celkem 66) 
Arch.č.: EIA_ČD_ČSPHM_09303_006_31Ba  

  

 Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí 

Konečná 2770, 530 02  Pardubice, tel.:  466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983 

 

Návrh zařazení zdrojů emisí 
Čerpací stanoviště (bodový zdroj) je dle § 4, odst. 4, písm. c), bodu 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší v platném znění a dle přílohy č. 1, bodu 4.8 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. - Čerpací stanice a 
zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem  - 
zařazeno do kategorie 

 
střední ostatní (vyjmenovaný) zdroj znečišťování ovzduší 

 
Porovnání s emisními limity 
Pro čerpací stanice nejsou určeny emisní limity obecnými platnými právními předpisy v České 
republice. 
 

2. Odpadní vody 
 
Vody dešťové 
 
Tabulka č. 13   Odvodňované plochy 

Druh plochy Označení Velikost Poznámky 
  m2  

plocha manipulační a skladovací P1 156 zbylá plocha 54 m2 pod zastřešením P2 
plocha zastřešení technologického celku P2 87  

plocha kolejových van stáčení P3 0 plocha pod zastřešením 
plochy fekální kolejové vany P4 20  

plocha výdřevy přejezdů P5 57  
 
Plocha „P1“ – plocha manipulační a skladovací 
Jedná se (dle ČSN 75 6551 – Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, čl.4.6) o 
dešťové srážkové vody, které nejsou odpadními vodami, ale existuje u nich riziko kontaminace 
ropnými látkami. Proto je před jejich vypouštěním do areálové jednotné kanalizace osazen 
zabezpečovací objekt ropných látek typ GSOL-2/4 P.  
Odvodňovaná část plochy P1 je 156 m2 z celkové plochy 210 m2. 
 
Výpočet množství dešťových vod z plochy P1: 
 
AP1 = 156 m2 = 0,0156 ha 
i = 137 l∙s-1∙ha 
C = 0,8 
QrP1 = C ∙ AP1 ∙ i = 0,8 ∙ 0,0156 ∙ 137 = 1,7 l∙s-1 

 
 množství dešťových vod za 15-ti minutový příval je 1,6 m3 
 roční úhrn srážek je 94 m3 
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Plocha „P2“ – plocha zastřešení TGL celku 
Jedná se o srážkové vody bez rizika kontaminace ropnými látkami, které jsou sváděny přímo do 
areálové jednotné kanalizace. 
Plocha P2 je 87 m2. 
 
Výpočet množství dešťových vod z plochy P2 
 
AP2 = 87 m2 = 0,0087 ha 
i = 137 l∙s-1∙ha 
C = 1 
QrP1 = C ∙ AP1 ∙ i = 0,9 ∙ 0,0087 ∙ 137 = 1,1 l∙s-1 

 
 množství dešťových vod za 15-ti minutový příval je 1,0 m3 
 roční úhrn srážek je 59 m3 

 
Plocha „P3“ – plocha stáčení 
Dešťové vody se z dané plochy neodvádějí, jelikož je zastřešena (plocha P2). Úkapy RL jsou 
odváděny do podzemní havarijní jímky o objemu á 5 m3 na vyvážení. 
 
Plocha „P4“ – plocha fekální 
Jedná se o srážkové vody bez rizika kontaminace ropnými látkami, které jsou sváděny přímo do 
areálové jednotné kanalizace. Spolu s vodami dešťovými jsou odváděny i vody splaškové. 
Plocha P4 je 20 m2. 
 
Výpočet množství dešťových vod z plochy P4 
 
AP1 = 20 m2 = 0,0020 ha 
i = 137 l∙s-1∙ha 
C = 0,8 
QrP1 = C ∙ AP1 ∙ i = 0,8 ∙ 0,0020 ∙ 137 = 0,2 l∙s-1 

 
 množství dešťových vod za 15-ti minutový příval je 0,2 m3 
 roční úhrn srážek je 12 m3 

 
Plocha „P5“ – plocha výdřevy 
Jedná se o srážkové vody bez rizika kontaminace ropnými látkami, které jsou přirozeně zasakovány. 
Plocha P5 je 57 m2. 
 
Bilance dešťových vod celkem 
Celkové množství vypouštěných dešťových vod do stoky areálové jednotné kanalizace: 

 množství dešťových vod      Qr = 3 l/s 
 množství dešťových vod za 15-ti minutový příval   Qr15 = 2,9 m3 
 roční úhrn srážek      Qrrok = 165 m3 
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Obrázek č. 11   Rozdělení odvodňovacích ploch 
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Vody splaškové 
V rámci zbrojení železničních osobních vozů budou ze záchytných jímek vypouštěny splaškové 
odpadní vody v místě kolejové vany pro fekální účely. Množství splaškových vod je uvažováno na          
1 m3/den, 7 m3/týden, 28 m3/měsíc a 336 m3/rok. Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do 
areálové jedné kanalizační stoky. 
 
Tabulka č. 14   Množství splaškových vod 

Zdroj Denní množství Týdenní množství Měsíční množství Roční množství 
 m3∙den-1 m3∙týden-1 m3∙měsíc-1 m3∙rok-1 

vypouštění 
splaškových vod z žel. 

vozidel 
1 7 28 336 

 
Realizací záměru dojde k nevýznamnému navýšení dešťových vod oproti stávajícímu stavu. 
 

3. Odpady 
 
Období výstavby 
V období výstavby záměru mohou vznikat následující odpady. 
 
Tabulka č. 15   Přehled odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t) 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Skládka NO  
Regenerace 

0,01 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 0,1 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 0,5 

15 01 03 O Dřevěné obaly 
Skládka, druhotné 
využití 

0,2 

15 01 04 O Kovové obaly Recyklace 0,2 
15 01 07 O Skleněné obaly Recyklace 0,05 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

Spalovna NO 0,2 

15 02 02 N 

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

Spalovna NO 0,2 

17 01 01 O Beton 
Recyklace, 
Skládka 

50 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

Skládka 100 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 10 
17 04 11 O  Kabely neuvedené pod 170410 Recyklace 0,1 
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17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 Skládka zemin 100 

17 06 03 N 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

Skládka NO 0,1 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
Spalovna, 
Skládka 

0,5 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump 
Specializovaná 
firma 

1,0 

 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných 
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. 
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech nepropustných pro 
škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál 
obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního 
(skupenství) a požárního. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v 
zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před 
jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady 
budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných 
vlastností odpadu.  
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění 
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u 
rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby 
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány 
vytříděné podle druhů. 
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního 
prostředí. 
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno 
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady: 
 
Tabulka č. 16   Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t) 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

Spalovna NO 0,2 

15 02 02 N 

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

Spalovna NO 0,2 

17 06 03 N 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

Skládka NO 0,1 
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Tabulka č. 17   Pevné odpady bez nebezpečných vlastností 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t) 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 0,1 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 0,5 

15 01 03 O Dřevěné obaly 
Skládka, druhotné 
využití 

0,2 

15 01 04 O Kovové obaly Recyklace 0,2 
15 01 07 O Skleněné obaly Recyklace 0,05 

17 01 01 O Beton 
Recyklace, 
Skládka 

50 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

Skládka 100 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 10 
17 04 11 O  Kabely neuvedené pod 170410 Recyklace 0,1 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 Skládka zemin 100 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
Spalovna, 
Skládka 

0,5 

 
Tabulka č. 18   Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t) 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Skládka NO  
Regenerace 

0,01 

 
Tabulka č. 19   Kapalné odpady bez nebezpečných vlastností 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t) 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump 
Specializovaná 
firma 

1,0 

 
Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na 
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné 
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí 
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím 
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy 
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a 
zvlášť označených částech těchto prostor.  
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy 
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). 
 
Období provozu 
V období provozu záměru mohou vznikat následující odpady. 
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Tabulka č. 20   Přehled odpadů vznikajících při provozu 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t/rok) 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Skládka, 
Regenerace 

0,01 

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje 
Spalovna NO, 
Regenerace 

2,0 

13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
Spalovna NO, 
Regenerace 

2,0 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

Spalovna NO  0,1 

15 02 02 N 

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

Spalovna NO 0,5 

16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky Spalovna NO 0,1 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Spalovna NO 0,2 
20 03 03 O Uliční smetky Skládka KO 0,2 
 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných 
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. 
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech nepropustných pro 
škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál 
obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního 
(skupenství) a požárního. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v 
zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před 
jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady 
budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných 
vlastností odpadu.  
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění 
(podle skutečné kvality) shromažďovány v centrálním místě. Směsný komunální odpad bude 
shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. 
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů. 
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního 
prostředí. 
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno 
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady: 
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Tabulka č. 21   Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t/rok) 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

Spalovna NO  0,1 

15 02 02 N 

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

Spalovna NO 0,5 

 
Tabulka č. 22   Pevné odpady bez nebezpečných vlastností 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t/rok) 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Spalovna NO 0,2 
20 03 03 O Uliční smetky Skládka KO 0,2 
 
Tabulka č. 23   Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Kód 
druhu 

Kateg. Název           Nakládání Množství (t/rok) 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Skládka, 
Regenerace 

0,01 

13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje 
Spalovna NO, 
Regenerace 

2,0 

13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
Spalovna NO, 
Regenerace 

2,0 

16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky Spalovna NO 0,1 
 
Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na 
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné 
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky  do životního prostředí 
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím 
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy 
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a 
zvlášť označených částech těchto prostor. 
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy 
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). 
 
Po realizaci záměru bude produkce odpadů v množství odpovídajícímu současnému stavu. 
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4. Ostatní 
 
Hluk 
 
Období výstavby 
Hluk šířený do okolí staveniště výstavby lze jen těžko kvalifikovat vzhledem k jeho různorodosti po 
celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů. 
Zejména na počátku výstavby lze očekávat provoz těžkých zemních strojů (bagru, nakladače, 
buldozeru, těžkých nákladních automobilů). Hluk bude šířen i z prostoru zařízení staveniště. 
Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od dopravy materiálu těžkými nákladními vozidly a při provádění 
zemních prací. 
Hluk těžkých rypadel se pohybuje v rozmezí 80 až 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk těžkých 
nákladních aut v rozmezí 70 až 82 dB(A) v téže vzdálenosti. Obdobně tak i hluk dalších možných 
stavebních strojů a mechanizmů. 
Výhodou je skutečnost, že staveniště čerpací stanice je odděleno od sousedních pozemků mimo areál 
Českých drah budovami, hraničním oplocením a poměrně velkou vzdáleností – cca 50 m. 
 
Období provozu 
Za zdroje hluku lze u této stavby považovat pouze: 

 hluk z kolejového vozidla bude občasný (max. 15x denně) a to při příjezdu a odjezdu od 
čerpacího stanoviště a místa kolejové vany pro fekální potřeby. 

 
Oproti současnému stavu, vzhledem k zachování stávající intenzity dopravy železničních vozidel, 
nedojde ke zvýšení hlukové zátěže. 
 
Vibrace 
Záměr nebude výrazným zdrojem vibrací v období výstavby ani v období provozu. 
 
Únik závadných látek 
 
Období výstavby 
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší množství látek 
závadných vodám. Skladovány budou v záchytných vanách o objemu minimálně 150 % objemu 
největší z umístěných nádob. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. 
Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s 
objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, 
zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
 
Období provozu 
Záměr bude technicky realizován tak, že bude minimalizována možnost úniku závadných látek 
(PHM). Odvodňovací plochy budou dostatečně technicky realizovány, aby nedošlo ke kontaminaci 
vod a půdy. 
Pro prevenci před únikem závadných látek je nutné v další fázi realizace záměru vypracovat:  

 plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám,  
 doklad o nepropustnosti bezodtokové havarijní jímky,  
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 funkční zkoušky jednotlivých technologických zařízení čerpacího stanoviště (tlakové zkoušky 
potrubního rozvodu, funkční zkouška výdejního stojanu atd.) 

 
Požár 
Problematiku požáru nelze řešit v rámci oznámení. Z tohoto důvodu je nutné před uvedením stavby do 
zkušebního provozu vypracovat a nechat schválit požární řád.  
 
Další 
Záměr nebude v období výstavby a provozu zdrojem známých výstupů ovlivňujících životní prostředí. 
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ČÁST C 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávaznějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

1. Natura 2000 
Evropsky významné lokality 
Evropsky významné lokality (special areas of conservation - SAC) byly stanoveny v rámci projektu 
Natura 2000. Tyto lokality chrání volně žijící druhy živočichů (kromě ptáků), rostlin a typy přírodních 
stanovišť na základě přílohy I. a II. směrnice o stanovištích. Evropsky významné lokality jsou 
vyhlašovány v kategoriích zvláště chráněných území, definovaných zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění 
zákona č. 218/2004 Sb. 
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné evropsky významné lokality, ani v jejich těsném okolí. 
Přehled všech evropsky významných lokalit dle Natura 2000 okresu Pardubice udává tabulka č. 24. 
 
Tabulka č. 24   Evropsky významné lokality v okrese Pardubice 

Kód Kategorie Název  Rozloha [ha] 

2950 EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka CZ0533308 251,3000       
2954 EVL Buky u Vysokého Chvojna CZ0533297 29,5266       
2955 EVL Černý Nadýmač CZ0534050 24,3739       
2958 EVL Choltická obora CZ0533302 69,5926       
2961 EVL Chrudimka v Pardubicích CZ0533305 2,8163       
2965 EVL Kunětická hora CZ0533307 26,9410       
2926 EVL Orlice a Labe CZ0524049 2683,1800       
2969 EVL Pardubice CZ0533309 2,2371       
2973 EVL Rybník Moře CZ0533312 2,2636       
2978 EVL Truhličky CZ0533315 3,8148       
2610 EVL Týnecké mokřiny CZ0213061 77,0749       
2981 EVL Uhersko CZ0533316 81,1644   
 
Ptačí oblasti 
Ptačí oblasti (special protected areas - SPA) jsou rovněž stanoveny v rámci projektu Natura 2000, 
kterým ČR reaguje na požadavky EU. Předmětem ochrany jsou druhy vyjmenované v příloze I. a II. 
směrnice o ptácích. Ptačí oblast je nový pojem, specifikovaný zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění 
zákona č.  218/2004 Sb. 
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné ptačí oblasti, ani v jejím těsném okolí. Přehled všech ptačích 
oblastí dle Natura 2000 okresu Pardubice udává tabulka č. 25. 
 
Tabulka č. 25   Ptačí oblasti v okrese Pardubice 

Kód Kategorie Název  Rozloha  

2291 PO Bohdanečský rybník CZ0531012 306.7500   
2296 PO Komárov CZ0531013 2030.7500     
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Zmíněné lokality se nenacházejí v blízkosti záměru, proto se dá reálně usuzovat, že nebudou 
předmětným záměrem nijak ovlivněny. 
 

2. Přírodní parky a rezervace 
 
Národní přírodní parky a rezervace 
V širším okolí posuzované lokality se nacházejí následující národní přírodní parky a rezervace: 

 NPR Bohdanečský rybník 
 NPR Kralický Sněžník 
 NPP Semínský přesyp 
 NPP Šejval 

 
Přírodní rezervace 
Nejbližší přírodní rezervací je Baroch. Leží jižně od obce Hrobice. Od posuzovaného záměru je 
vzdálena přibližně 8 km SV směrem. Důvodem vyhlášení je ochrana významného rybníku - hnízdiště 
ptactva a přilehlých slatinných luk s bohatou květenou a zvířenou. Celková rozloha činní 31,39 ha. 
Přehled přírodních rezervací okresu Pardubic udává tabulka č. 26. 
 
Tabulka č. 26   Přírodní rezervace okresu Pardubic 

Číslo 
státního 
seznamu 

Název Důvod vyhlášení 
Výměra 
v ha 

Z toho 
ochr. 
pásmo 

1926 BAROCH 
Ornitologická lokalita, na přilehlé louce výskyt 
vzácných rostlin. 

93,5854 62,1936 

8 
BAŽANTNICE V 
UHERSKU 

Smíšená dubohabřina a lužní les se vzácnou 
květenou a ptactvem. 

19,0474   

41 
BUKY U 
VYSOKÉHO 
CHVOJNA 

Pralesová bučina s podrostem vzácných a 
chráněných druhů rostlin. 

28,695   

679 
DUNY U 
SVÁRAVY 

Písečné přesypy s typickou florou a faunou. 24,2876 12,0183 

1594 
CHOLTICKÁ 
OBORA 

Přirozené lesní porosty parkového charakteru s 
monumentálními věkovitými jedinci. Ekologicky 
pestré a morfologicky členěné území s 
miniaturním kaňonem potoka s hnízdišti vodního 
ptactva. 

69,1542   

2193 
MAZUROVY 
CHALUPY 

Ochrana slatinných luk v lesním komplexu. 
Vzácné druhy rostlin, řada významných 
společenstev slatinných luk.Výskyt chráněných 
druhů obojživelníků a plazů a vzácných 
bezobratlých živočichů. 

11,619   

256 NA HRADECH 
Dubohabřina na opukovém podloží a rybník s 
výskytem kotvice. 

9,5189   

724 PŘESYPY U Písečné přesypy s typickou florou a faunou. 7,1855   
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ROKYTNA 

467 U PARKU 
Ekosystém jedlobučiny na opukovém eluviu s 
bohatým podrostem chráněných a ohrožených 
druhů. 

4,43   

1773 ŽERNOV 

Zachování významného územního systému 
ekologické stability krajiny, který tvoří zbytky 
přirozené dubohabřiny s význačnou květenou a 
živočišnými druhy. 

292,99 102,191 

 

3. Zvláště chráněná území 
Posuzovaný záměr se přímo nenachází v žádném velkoplošném / maloplošném zvláště chráněném 
území. 
V širším pohledu kraje se vyskytuje několik zvláště významných lokalit. Jsou to zejména tyto: 
 
CHKO Železné hory 
Byla ustanovena vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č.156/1991 Sb. ze dne 27. března 
1991 (účinnost od 1. května 1991) na rozloze 284 km² v severní části Českomoravské vrchoviny. 
Nadmořská výška kolísá od 268 metrů nad mořem u Slatiňan a nejvyšším bodem Vestcem, který měří 
668 metrů. Správa CHKO sídlí v Nasavrkách (Náměstí 317, 538 25). CHKO má na svém území 24 
maloplošných zvláště chráněných území přírody. Na území CHKO je registrováno přes 1 200 druhů 
vyšších rostlin, z toho asi 1 000 druhů domácích tj. druhů přirozeně se vyskytujících. Na území CHKO 
žije přes 75 druhů měkkýšů, významní jsou také motýli zvláště v oblasti Dlouhé meze. Z obratlovců 
bylo zaznamenáno 230 druhů (24 ryb, 12 obojživelníků, 7 plazů, 141 ptáků a 46 savců). 
 
CHKO Žďárské vrchy 
Byla zřízena v roce 1970 na rozloze 715 km2. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem 
CHKO je 346 m. Lesy dnes pokrývají asi 50% oblasti Žďárských vrchů. Posledním zbytkem 
smíšeného lesa je lokalita na Žákově hoře, jinak zde naprostou většinu tvoří jehličnaté lesy. Pro ptačí 
složku je typický výskyt a hnízdění hýla obecného, křivky obecné a ořešníka kropenatého. Z ptactva 
smrkových lesů jsou nejběžnějšími sýkora parukářka, sýkora modřinka, budňáček malý a velký, drozd 
a datel. Vyskytuje se zde jelen západoevropský, po celé oblasti je rozšířena srnčí a černá zvěř. Hodně 
rozšířená je i liška. 
 

4. Významné krajinné prvky 
 
Přírodní památky 
Přehled přírodních památek okresu Pardubic udává tabulka č. 27. Vzhledem k předmětu zájmu je 
nejbližší přírodní památkou Nemošická stráň, která se nachází přibližně 2,5 km JV směrem.  
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Tabulka č. 27   Přírodní památky okresu Pardubic 

Číslo 
státního 
seznamu 

Název Důvod vyhlášení 
Výměra 
v ha 

Z toho 
ochr. 
pásmo 

23 BORŠOV U LITĚTIN 
Mokrá louka s výskytem hvozdíku a hořce 
hořepníku. 

0,32   

720 HROZNÁ Staré rameno Labe s typickou florou a faunou. 3,12   

721 
LABIŠTĚ POD 
OPOČÍNKEM 

Staré rameno Labe s typickou florou a faunou. 2,67   

678 
LABSKÉ RAMENO 
VOTOKA 

Staré rameno Labe s typickou florou a faunou. 27,16 22,18 

680 MEANDRY STRUHY 
Meandrující koryto potoka, kaňon v 
opukových horninách. 

41,50   

729 MĚLICKÉ LABIŠTĚ 
Staré labské rameno s typickou florou a 
faunou. 

8,11 5,45 

775 
NEMOŠICKÁ 
STRÁŇ 

Význačná botanická lokalita Pardubicka, 
jedinečná ukázka porostu dříve typického pro 
Pardubicko; území je též bohaté především 
výskytem zpěvného ptactva. 

8,64 0,91 

725 PĚTINOHA 
Lesní rybník s rašeliništěm a vzácnou 
květenou. 

5,70   

727 
PŘESYP U 
MALOLÁNSKÉHO 

Jediná makrolokalita ostřice Reichenbachovy 
u nás. 

2,65   

662 
SKALKA U 
SOVOLUSK 

Profil polštářových spilitových láv 
proterozoického stáří. 

0,74   

728 
STRÁŇ U 
TRUSNOVA 

Mimořádně bohatá lokalita hořečku brvitého. 1,28 1,00 

722 TŮŇ U HROBIC 
Staré labské rameno s výskytem vzácných 
druhů rostlin a živočichů, krajinářská lokalita. 

2,59   

 

5. Územní systém ekologické stability 
 
Pojmy 
 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí 
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti 
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a 
nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a 
minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících 
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické 
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
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Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci 
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. 
 
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry. 
 
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné 
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky 
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny. 
 
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek, 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. 
 
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
 
Uzemní systém ekologické stability 
Samotný předmět zájmu ani v těsném okolí se nevyskytují žádná biocentra, biokoridory, interakční 
prvky, významné krajinné prvky, ani památné stromy.  
Z prvků ÚSES se nejblíže vyskytuje registrovaný krajinný prvek - Park Ohrádka, který je vzdálený 
přibližně 700 m V směrem. Blíže je specifikovaný v tabulce č. 28. 
 
Tabulka č. 28   Park Ohrádka 

Kód AOPK: 06067  
Okres: PA  
Název: PARK OHRÁDKA  
HS: R  
Název katastr.území: Ohrazenice  
Kdy registrováno: 12.12.1996  
Vyhlásil: MM Pardubice  
Číslo jednací: ekol/1960/96/Ves/Sc  
Důvod vyhlášení: Park v intravilánu obce, přispívá k udržení ekologické stability  
Výměra v ha: 0,931  
 

6. Ochranná pásma vodních zdrojů 
Předmětný záměr se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů (viz obrázek č. 12). 
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Obrázek č. 12   Vodohospodářská mapa předmětné lokality 

 

7. Území hustě zalidněná 
Záměr se nachází v městě Pardubice. Pardubice leží na soutoku řek Labe a Chrudimky. Pardubice lze 
najít zhruba na 50. stupni severní šířky, tedy severněji než například Ostrava. Město má rozlohu téměř 
78 km2 a přibližně 90 tisíc stálých obyvatel. Leží v nadmořské výšce 215 až 237 metrů nad mořem. 
Pardubice jsou krajským městem Pardubického kraje.  
 

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

1. Klimatická charakteristika území 
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle 
E. Quitta do teplé oblasti s označením T 2. Tato oblast je charakteristická dlouhým létem, teplým a 
suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Krátkou, 
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 
V tabulce č. 29 jsou uvedeny klimatické charakteristiky předmětné lokality dle Quitta a na obrázku     
č. 13 je znázorněna klimatická mapa předmětné lokality s vyznačením místa záměru. 
 
Tabulka č. 29   Klimatická charakteristika předmětné lokality dle Quitta 

Klimatické ukazatele oblasti MT 9 (Pardubice) Prům. hodnoty za rok 
Počet letních dnů 50 – 60 dnů 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170 dnů 
Počet mrazivých dnů 100 – 110 dnů 
Počet letních dnů 30 – 40 dnů 
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Průměrná teplota v lednu -2 až - 3 °C 
Průměrná teplota v červenci 18 - 19 °C 
Průměrná teplota v dubnu 8 - 9 °C 
Průměrná teplota v říjnu 7 - 9 °C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 dnů 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 dnů 
Počet zamračených dnů v roce 120 - 140 dnů 
Počet jasných dnů v roce 40 - 50 dnů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obrázek č. 13   Klimatická mapa předmětné lokality dle Quitta 

 

2. Meteorologická charakteristika území 
Meteorologické podmínky předmětné lokality popisuje odborný odhad větrné růžice pro lokalitu 
Pardubice, okres Pardubice, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - 
Komořanech. Větrná růžice se stanovuje ve výšce 10 m nad zemí a obsahuje četnosti jednotlivých 
směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského) a tři třídy 
rychlosti větru. 
Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr vane. Označování směrů větru ve stupních 
začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových ručiček. Vítr, který vane od východu, 
vane ze směru 90 ˚, od jihu z 180 ˚, od západu z 270 ˚ a ze severu z 360 ˚. 
Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti větru a intenzitě 
termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na termické 
stabilitě atmosféry. Vzrůstá - li teplota vzduchu s výškou, nastává inverze, neboť chladnější vzduch 
zůstává v přízemních vrstvách a tím dochází ke špatnému rozptylu znečišťujících látek. Stabilitní třídy 
se vyskytují jen za určitých rychlostí větru. 
V následující tabulce č. 30 je uvedena stabilitní klasifikace a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru. 
 

Legenda: 
Teplá oblast 
T2 oranžová 
T4 červená 
Mírně teplá oblast 
MT2 khaki 
MT3 tmavě zelená 
MT4 olivová 
MT5 zelená 
MT7 světle zelená 
MT9 světle žlutá 
MT10 žlutá 
MT11 okrová 
Chladná oblast 
CH4 šedá 
CH6 modrá 
CH7 světle modrá 
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Tabulka č. 30   Stabilitní klasifikace s výskytem tříd rychlosti větru 

Třída stability Popis Výskyt třídy rychlosti větru 
  m∙s-1 

I. velmi stabilní 
silná inverze, 

          1,7 
velmi špatné rozptylové podmínky 

II. stabilní 
běžné inverze, 

          1,7     5 
špatné rozptylové podmínky 

III. Izotermní 
slabé inverze, 

          1,7     5     11 často se vyskytující mírně zhoršené 
rozptylové podmínky 

IV. Normální 
indiferentní teplotní zvrstvení, 

          1,7     5     11 běžný případ dobrých rozptylových 
podmínek 

V. konvektivní 
labilní teplotní zvrstvení, 

          1,7     5 
rychlý rozptyl znečišťujících látek 

 
V tabulce č. 31 je rychlost větru popsána pomocí 3 tříd rychlosti. 
 
Tabulka č. 31   Definice tříd rychlosti větru 

Třída rychlosti větru Rozmezí rychlosti Třídní rychlost 
 m∙s-1 m∙s-1 

1. slabý vítr od 0    do 2,5 včetně 1,7 
2. mírný vítr od 2,5 do 7,5 včetně 5,0 
3. silný vítr nad 7,5 11,0 

 
Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice je uveden v následující tabulce č. 32. 
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Tabulka č. 32   Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice, okr. Pardubice, platný ve výšce 10 m 
nad zemí v % 

I. třída stability - velmi stabilní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 0.30 1.02 2.06 0.45 0.28 0.62 0.98 0.39 5.40 11.50 
5,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

součet 0.30 1.02 2.06 0.45 0.28 0.62 0.98 0.39 5.40 11.50 
II. třída stability - stabilní 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 0.49 1.13 1.66 0.88 0.89 1.33 2.58 1.39 5.51 15.86 
5,0 0.04 0.07 0.27 0.16 0.17 0.31 0.46 0.19  1.67 
11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

součet 0.53 1.20 1.93 1.04 1.06 1.64 2.04 1.58 5.51 17.53 
III. třída stability - izotermní 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 0.54 0.58 1.62 1.14 0.51 0.87 1.69 1.13 2.22 10.30 
5,0 0.41 0.87 2.93 1.38 0.75 1.80 5.81 2.15  16.10 
11,0 0.02 0.03 0.33 0.23 0.19 0.92 2.25 0.42  4.39 

součet 0.97 1.48 4.88 2.75 1.45 3.59 9.75 3.70 2.22 30.79 
IV. třída stability - normální 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 0.79 0.69 1.16 1.17 0.72 1.10 1.95 1.34 3.53 12.45 
5,0 0.41 0.61 2.68 1.51 0.86 2.11 5.45 1.89  15.52 
11,0 0.02 0.02 0.25 0.51 0.39 0.45 1.36 0.28  3.28 

součet 1.22 1.32 4.09 3.19 1.97 3.66 8.76 3.51 3.53 31.25 
V. třída stability - konvektivní 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 0.33 0.35 0.76 0.40 0.58 0.64 1.00 0.67 1.03 5.76 
5,0 0.08 0.12 0.48 0.36 0.47 0.65 0.77 0.24  3.17 
11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

součet 0.41 0.47 1.24 0.76 1.05 1.29 1.77 0.91 1.03 8.93 
celková růžice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7 2.45 3.77 7.26 4.04 2.98 4.56 8.20 4.92 17.69 55.87 
5,0 0.94 1.67 6.36 3.41 2.25 4.87 12.49 4.47  36.46 
11,0 0.04 0.05 0.58 0.74 0.58 1.37 3.61 0.70  7.67 

součet 3.43 5.49 14.20 8.19 5.81 10.80 24.30 10.09 17.69 100.00 
 
Z větrné růžice vyplývá, že nejčastěji se vyskytuje v lokalitě Pardubice západní vítr s četností 24,30 
%, severní a východní s četností 14,20 %. Dále je z tabulky patrno, že výskyt třídní rychlosti 1,7 m/s 
(slabé větry do 2 m/s), představující zhoršené rozptylové podmínky znečišťujících látek, lze očekávat s 
četností 55,87 %. Velmi stabilní a stabilní termická atmosféra (stav inverzí) je odhadnuta na 29,03 %, 
tj. 106 dnů. 
 



Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM  

v DKV Česká Třebová – PJ Pardubice 

 Strana 48 (celkem 66) 
Arch.č.: EIA_ČD_ČSPHM_09303_006_31Ba  

  

 Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí 

Konečná 2770, 530 02  Pardubice, tel.:  466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983 

 

Na obrázku č. 14 je znázorněn graf větrné růžice stabilitní. 

Obrázek č. 14   Graf větrné růžice - stabilitní 

 
Na obrázku č. 15 je znázorněn graf větrné růžice rychlostní. 

Obrázek č. 15   Graf větrné růžice - rychlostní 

 

3. Ovzduší 
Ve sledované oblasti patří k největším znečišťovatelům ovzduší společnost Paramo, a.s., elektrárna 
Opatovice, elektrárna Chvaletice apod. V areálu společnosti vzniká znečištění ovzduší především 
škodlivinami z provozu dieselových lokomotiv a motorových vozů a stávajícího čerpacího stanoviště. 
Dalším zdrojem znečištění ovzduší je intenzivní doprava, která je městské části typická.  
Imise jsou trvale monitorovány stacionárními stanicemi Pardubice – Rosice a Pardubice – Dukla. 
Průměrné znečištění města je uvedeno v následující tabulce č. 33. 
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Tabulka č. 33   Imisní koncentrace škodlivin pro město Pardubice v μg/m3 

 SPM SO2 NOx 
X 27 10 24 - 30 
Vysvětlivky:   X – roční aritmetický průměr denních koncentrací 

SPM – prašný aerosol bez rozlišení velikosti částic 
 
Kvalitu ovzduší zde rozhodující měrou ovlivňuje dopravní provoz. Rozptylová studie znečištění 
ovzduší nebyla vypracována.  
 

4. Voda 
 
Povrchová voda 
Území má velmi plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je řeka Labe, která 
od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací směrem západním. K významné 
změně hydrografických a hydrologických poměrů došlo výstavbou jezu v Srnojedech. Původní koryto 
řeky Labe bylo převedeno do umělého kanálu a původní řečiště se stalo ramenem, které s novým 
tokem hydrologicky komunikuje. 
Území posuzované v rámci uvažovaného záměru je dále odvodňováno řekou Chrudimkou. Řeka ústí 
do Labe u Pardubic a v okrese má charakter nížinného toku s meandrujícími koryty, místy se 
zachovalými mrtvými rameny. 
 
Podzemní voda 
Podle hydrogeologického členění území ČR se nachází zájmová oblast na hranici dvou 
hydrogeologických rajónů 113 a 431 (viz. obrázek č. 16).  
Zájmová oblast svou polohou nepatří do žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). 

 
Obrázek č. 16   Hydrogeologické rajóny předmětné lokality 
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5. Půda a horninové prostředí 
V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující 
na povrch nachází mezozoikum. 
Hypotetický řez horninovým prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem ruly a migmatity 
brunovistulika.  
Podle obecné klasifikace kvality životního prostředí se posuzovaná lokalita nachází v prostředí 
vyhovujícím (II. třída). Tato klasifikace byla vypracována organizace TERPLAN na konci 
osmdesátých let a je založena na hodnocení šesti faktorů hygienické vhodnosti a pěti faktorů 
krajinářské a urbanistické vhodnosti. 
Česká křídová tabule, do které patří dotčená oblast (viz obrázek č. 17) vznikla zaplavením prakticky 
celé severní části Českého masívu. Hlavní transgrese moře a s ní spojená sedimentace nastala až ve 
svrchní křídě. Převládají zde subhorizontálně uložené sedimenty mořského původu. Petrograficky se 
jedná o mocná souvrství převážně pískovců a jílovců až slínovců. V některých místech přecházejí 
slínovce do opuk. Pískovce a opuky se intenzívně využívají (již od středověku) jako stavební kámen.  
Cyklické střídání propustných pískovců a nepropustných pelitů vytváří ideální struktury pro 
zadržování podzemní vody. Pískovce s průlinovou propustností tvoří kolektory, pelity a izolátory. 
Tím, že Česká křídová tabule má tvar pánve s největší hloubkou uprostřed, dochází k proudění 
podzemních vod od okrajů do středu pánve a vytvářejí se tím na mnoha místech podzemní vody s 
napjatou hladinou (artéské studny).  
Tektonicky jsou sedimenty České křídové tabule intenzívně porušeny řadou dílčích zlomů, které 
všechny souvisejí s velkou zlomovou strukturou - labským lineamentem, který ve směru SZ-JV 
prochází v podloží pánve.  
 
 

 
 
Mechanické narušení horninového prostředí 
Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně, což znamená, že 
se může projevit zrychlená eroze a občasné zazemění vodních nádrží. Přítomny jsou starší svážné 
terény, kde by se mohly případné sesuvy reaktivovat. Mohou se objevit krasové a pseudokrasové jevy 
s občasným poklesem povrchu. 
 
 

Obrázek č. 17   Česká křídová pánev 



Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM  

v DKV Česká Třebová – PJ Pardubice 

 Strana 51 (celkem 66) 
Arch.č.: EIA_ČD_ČSPHM_09303_006_31Ba  

  

 Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí 

Konečná 2770, 530 02  Pardubice, tel.:  466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983 

 

Chemické narušení horninového prostředí 
Chemické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. až III. stupně, což 
v horším případě znamená riziko výraznějšího znečištění podzemních vod a půd. Je typické pro hustší 
osídlení s průmyslem a zemními pracemi. Půdy jsou ovlivněny atmosférickou depozicí. 
Mezi poškozené životní prostředí se řadí i zemědělsky intenzivně obhospodařovaná území na velkých 
plochách, kde je narušena biodiverzita, protierozní ochrana a dochází k plošnému znečišťování vody 
dusičnany (i po snížení dávek hnojení se řadu let uvolňují zásoby vázané v půdě). 
 

6. Fauna a flóra 
Fauna a flora v posuzované lokalitě neobsahuje chráněné prvky. V okruhu 10 km se vyskytuje několik 
lokalit s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Tyto lokality (NPP a PP) jsou popsány 
v předcházející kapitole. 
Posuzovaný záměr se nachází v území silně ovlivněném lidskou činností. Do současné doby byl 
prostor záměru využíván jako manipulační a skladovací prostor. Proto realizací nedojde k zásadní 
změně vegetačního prostředí. 
Na lokalitě nebyly při inventarizaci zastiženy žádné druhy živočichů. Obecně lze očekávat výskyt 
především ptáků (např. vrabec domácí – Passer domesticus, holub domácí – Columba livia f. 
domestica aj.). Na lokalitě však nebylo zaznamenáno jejich hnízdění, takže předpokládáme pouze 
jejich přelety.  
Základním typem přirozené vegetace širšího okolí jsou hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků se vyskytují olšové jaseniny (Prumo-Fraxinetum). Podél 
menších potůčků se vyskytují ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). Na odlesněných 
vlhkých stanovištích jsou vlhké louky svazu Calthion i Molinion. 
 

7. Krajina 
Posuzovaná oblast se nachází v ploché rovinné oblasti Pardubické kotliny, blíže určené jako Kunětická 
kotlina s označením VIC-1C-b. Tato kotlina se nachází v severní části Pardubické kotliny. Je 
charakterizována jako erozní kotlina v povodí řeky Labe. Okolní prostředí je rovinatého charakteru 
úrodnou půdou využívanou k zemědělství, téměř bez lesů.  
Ve vzdálenosti přibližně 6 km SV směrem od posuzovaného záměru se nachází jediný výškový 
přírodní útvar širšího okolí s názvem Kunětická hora (265 m n.m.). Tvoří přírodní dominantu místní 
krajiny. Na vrcholku Kunětické hory stojí stejnojmenný středověký hrad, který je nejrozsáhlejším 
středověkým hradem na území Pardubického kraje. 
Krajina má charakter okrajové městské části s četným výskytem podnikatelských subjektů.  
Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek: 
 
Dle geomorfologických celků vyšších jednotek  
Provincie   Česká vysočina 
Soustava (subprovincie) Česká tabule (VI) 
Podsoustava (oblast)  Východočeská tabule (VIC) 
Celek     Východolabská tabule (VIC-1) 
 
Dle geomorfologických celků nižších jednotek  
Celek    Východolabská tabule (VIC-1) 
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Podcelek   Pardubická kotlina (VIC-1C) 
Okrsek    Kunětická kotlina (VIC-1C-b) 
 

8. Obyvatelstvo 
Pardubice jsou městem s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí hradecko – 
pardubické aglomerace. Počet obyvatel města Pardubic byl k 1.1.2006 celkem 88 260. Rozkládá se na 
rozloze 7 771 ha a je děleno na 31 městských částí. 
Počet obyvatel Pardubic již od počátku 19. století poměrně prudce stoupal z důvodů velkého růstu 
průmyslové výroby, která zaznamenala velký rozmach po napojení města Pardubice na hlavní 
železniční trať Praha – Česká Třebová. Od roku 1993 se však  počet trvale žijících obyvatel stále 
snižuje. 
 

9. Architektonické a jiné historické památky 
Architektonické památky se v blízkosti posuzovaného záměru nenacházejí. Historická část města se 
nachází v srdci Pardubic (přibližně 2 km JV směrem). Ochranné pásmo této oblasti je vzdáleno 1 km  
J směrem. Mezi nejzajímavější památky městské památkové rezervace patří Třída Míru, Zelená brána, 
Pernštýnské náměstí a přilehlé uličky. 
Dalším ochranným pásmem nacházejícím se v blízkém okolí je OP-KP – Zříceniny hradu Kunětická 
hora, které se nachází v oblasti okolo Kunětické hory až do vzdálenosti 1 km od posuzovaného 
záměru. 
 
Pernštýnské náměstí 
Měšťanské domy na malebném náměstí a v přilehlých uličkách nesou stopy honosné pozdně gotické 
výstavby z počátku 16. století v podobě kamenných ostění a portálů a zvláště zbytků malovaných nik 
v atikových štítech nad původně jednopatrovými domy. 
 
Dům U Jonáše 
Nejobdivovanější barokní památkou Pardubic je dům čp. 50 na východní straně Pernštýnského 
náměstí, nazývaný "U Jonáše". V přízemí se dochovala cenná sklípková klenba z počátku 16. století. 
 
Pardubická radnice 
Stavba nové radnice v letech 1892 - 1894 znamenala největší zásah do původního raně novověkého 
jádra města. 
 
Zelená brána 
Zelená brána představuje dominantu městské památkové rezervace. Svou charakteristickou věž            
s měděnou střechou získala po velkém požáru města v roce 1538. Jako "Zelená brána" je výslovně 
zmíněna poprvé roku 1547.  
 
Kostel sv. Bartoloměje 
Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Novostavba 
pozdně gotického kostela měla sloužit jako chrám pro klášter řádu minoritů, který Vilém z Pernštejna 
před rokem 1514 v Pardubicích založil, a jako pohřebiště pro českou větev rodu pánů z Pernštejna. 
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Kostel Zvěstování Panny Marie 
Kostel Zvěstování Panny Marie patří mezi nejstarší stavby v Pardubicích. Založil jej v polovině               
14. stol. tehdejší spolumajitel města, pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. 
 

10. Hmotný majetek 
V okolí realizovaného záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy. 
 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita 
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba v tomto území 
odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive 
krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Předložený záměr by svými 
dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry 
životního prostředí. 
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení 
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě 
dostupných informací žádné skutečnosti, které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb 
zvýšené ochrany životního prostředí. Z hlediska imisní zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným 
příspěvkům záměru emisemi škodlivin, území schopné záměr akceptovat bez sledovatelných změn 
kvality ovzduší. 
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní, 
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo 
obnovovat – zvláště pak na svažitých pozemcích i po provedení záměru. 
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ČÁST D 

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

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období výstavby a provozu lze považovat znečištění 
ovzduší, hluk a vibrace, znečištění povrchových a podzemních vod, znečištění půdy a havarijní stavy 
(únik závadných látek). 
Uvedené vlivy jsou zhodnoceny včetně zdravotních rizik pro obyvatelstvo v následujících bodech 
oznámení, kde jsou hodnoceny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Zpracovatel oznámení 
považuje ze přehledné a uspořádané uvést vlivy na obyvatelstvo jako součást hodnocení vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí v následujících bodech kapitoly, jelikož úroveň životního 
prostředí přímo i nepřímo ovlivňuje zdraví lidí a trvale udržitelný rozvoj. 
 
Sociálně ekonomické vlivy 
Záměr je situován v areálu depa kolejových vozidel v Pardubicích v akceptovatelné vzdálenosti od 
nejbližší obytné zástavby. Počet obyvatel, který bude ovlivněn výstavbou a provozem záměru, nelze 
s přesností kvantifikovat. Záměr nemá ve své podstatě negativní vlivy na sociálně ekonomický stav 
obyvatel a dotčeného území. Nepředpokládá se narušení faktoru pohody. 
 

2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Období výstavby 
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým 
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví 
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik vzhledem k době trvání rekonstrukce. 
 
Období provozu 
Přílohou oznámení je ,,Výpočet imisní zátěže území“, který hodnotí znečištění ovzduší provozem 
rekonstruovaného čerpacího stanoviště. Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci těkavých 
organických látek (VOC) bylo provedeno pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 dle 
metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku 
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - 
Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů ,,Symos´97“. 
Novým bodovým zdrojem emisí bude čerpací stanoviště pohonných hmot, které bude sloužit pro 
skladování a výdej lehkého topného oleje (LTO) a nafty do kolejových dopravních prostředků. Ve fázi 
provozu bude zdroj emitovat do ovzduší těkavé organické látky ze stáčení LTO a nafty do nádrží a 
výdeje do kolejových vozidel. Podrobně je imisní zátěž hodnocena v přiloženém výpočtu. 
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Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek - VOC 
Pro těkavé organické látky (VOC) nejsou stanoveny platnými právními předpisy v České republice 
imisní limity. 
Stávající imisní charakteristiky (pozadí) těkavých organických látek nejsou v předmětné lokalitě 
monitorovány. Nejbližší měření VOC probíhá v Hradci Králové - Sukových sadech. Těkavé organické 
látky jsou monitorovány jednotlivě, nikoliv jako suma VOC. 
 
a) v pravidelné síti referenčních bodů 
V pravidelné síti referenčních bodů byl vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové 
koncentraci VOC v hodnotě 1457,508623μg∙m-3. 
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci VOC byl vypočten v hodnotě 301,607262μg∙m-3. 
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci VOC byl vypočten v hodnotě 1,834921μg∙m-3. 
 
b) v referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa 
V referenčních bodech reprezentujících obytné zástavby a významná místa v předmětné lokalitě byl 
vypočten nejvyšší příspěvek k maximální hodinové koncentraci VOC pro referenční bod 10002 
v hodnotě 40,362485μg∙m-3. 
Nejvyšší příspěvek k maximální denní koncentraci VOC byl vypočten pro referenční bod 10002 
v hodnotě 30,880081μg∙m-3. 
Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci VOC byl vypočten pro referenční bod 10001 
v hodnotě 0,020174μg∙m-3.  
 
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci těkavých organických látek lze vyvodit závěr, že 
realizací záměru nedojde k významnému zvýšení imisní koncentrace VOC. Uvedené výsledky 
příspěvků k imisní koncentraci VOC navíc odpovídají nestandardnímu provozu čerpacího stanoviště, 
kdy dochází k nepřetržitému cyklu stáčení pohonných hmot do nádrží a následnému výdeji PHM 
z nádrží do železničních vozidel. 
 
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících 
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele výpočtu imisní zátěže území, že 
 

 realizací a provozem posuzovaného záměru budou příspěvky k imisní koncentraci 
vybraných znečišťujících látek zanedbatelné bez významnějšího ovlivnění stávajících 
imisních charakteristik (pozadi), 

 lze předpokládat, že obyvatelstvo v dotčené lokalitě nebude negativně ovlivňováno 
provozem záměru. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
 
Hluk 
 
Období výstavby 
Při výstavbě dojde po dobu výstavby k  zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku 
budou stavební práce a dále dočasně zvýšená dopravní zátěž lokality. Specifikace zátěže není možná 
s dostatečnou vypovídací hodnotou. Doporučuje se realizovat opatření k minimalizaci hlukové zátěže 
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a zejména k organizačním opatřením, která zajistí, že emise hluku nebudou mimo akceptovatelnou 
denní dobu (7 – 21 hod.). 
 
Období provozu 
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení předmětné lokality 
vzhledem k zachování (nenavyšování) stávající intenzity dopravy železničních vozidel (max. 15 
pohybů denně). Jedinou změnou hlukového zatížení bude přemístění stávajícího provozu železničních 
vozidel do jiného místa v depu kolejových vozidel, která však vzhledem ke vzdálenosti 
rekonstruovaného stanoviště od nejbližších trvale obytných zástav s oddělením hraničním oplocením 
nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo v předmětné lokalitě. 
 
Vibrace 
Období výstavby ani provozu záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví 
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. 
 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Období výstavby 
V období výstavby může dojít ke kontaminaci vod v důsledku špatného technického stavu pracovních 
strojů. Jedná se především o úkapy ropných látek a přípravků s obsahem organických rozpouštědel. 
Z tohoto důvodu je žádoucí během výstavby kontrolovat technický stav strojů použitých při výstavbě a 
dodržovat předepsané pracovní postupy. 
Realizaci stavby bude předcházet podrobný hydrogeologický průzkum. Způsob provedení stavby bude 
akceptovat závěry těchto průzkumů tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hydrogeologických 
poměrů lokality. Způsob zakládání stavby bude podrobněji řešen v další fázi projektové dokumentace. 
 
Období provozu 
Realizací záměru dojde ke vzniku nových odvodňovacích ploch (zpevněné plochy a střecha) a tudíž i 
k nárůstu objemu dešťových vod vypouštěných do stoky areálové jednotné kanalizace. Uvedený vliv 
bude hodnocen v rámci hydrogeologického průzkumu. S ohledem na množství vypouštěných 
dešťových vod a velikost odvodňovacích ploch není předpokládán negativní vliv na hydrogeologické 
poměry v předmětné lokalitě. 
Kontaminace vod je v maximální míře vyloučena provedením odvodňovacích ploch. Jediným 
možným rizikem kontaminace je havárie zařízení. Z tohoto důvodu je nutné v další fázi vypracovat 
Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, doklad o nepropustnosti 
bezodtokové havarijní jímky a další funkční zkoušky jednotlivých technologických zařízení čerpacího 
stanoviště. 
 

5. Vlivy na půdu 
Záměr nepředstavuje zábor zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. Vliv na zemědělskou 
půdu a lesní pozemky je tedy irelevantní. 
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Období výstavby 
Období výstavby je spojeno s možným rizikem kontaminace půdy, kterému bude předcházeno 
kontrolou technického stavu pracovních strojů a dodržováním předepsaných pracovních postupů při 
aplikace přípravků s obsahem organických rozpouštědel. 
 
Období provozu 
Záměr v uvedeném rozsahu nebude mít významný vliv na půdu a podloží. Proti případné kontaminaci 
ropných látek jsou navržena dostačující technická opatření. 
 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Období výstavby 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. 
 
Období provozu 
Záměr nemá žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. 
 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Období výstavby 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. Staveniště se nachází uvnitř 
areálu depa kolejových vozidel v Pardubicích. V lokalitě nebudou zasaženy vzrostlé stromy. Není 
předpokládán výskyt ohrožených zástupců flory nebo fauny vzhledem k umístění záměru ve 
stávajícím kolejišti.  
 
Období provozu 
Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality nebudou provozem záměru narušovány. Jelikož je záměr 
situován do areálu depa kolejových vozidel, je vyloučen vliv na faunu, flóru a ekosystémy. 
 

8. Vlivy na krajinu 
 
Období výstavby 
Období výstavby záměru nebude žádným způsobem narušovat vzhled předmětné krajiny v širších 
pohledových vztazích. Vliv na krajinný ráz je minimální. 
 
Období provozu 
Samotný provoz záměru po jeho realizaci nebude narušovat vzhled předmětné krajiny v širších 
pohledových vztazích. Umístění záměru nijak nenarušuje turistické aktivity v území. Estetické 
parametry krajiny zůstanou maximálně zachovány. Vliv na krajinný ráz je minimální. 
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Období výstavby 
V období výstavby se nepředpokládají negativní vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. 
Výstavba záměru bude probíhat na pozemcích v areálu investora. 
 
Období provozu 
V okolí záměru se nacházejí v akceptovatelné vzdálenosti obytné zástavby, které budou minimálně 
ovlivněny provozem čerpacího stanoviště vzhledem k nenavyšování (zachování) stávající intenzity 
dopravy železničních vozidel. 
V okolí záměru se nenacházejí žádné architektonické ani archeologické památky, které mohou být 
ovlivněny provozem čerpacího stanoviště. 
 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 
Nároky na vstupy 

 Zábor zemědělského půdního fondu a lesních pozemků je nulový. 
 Spotřeba pitné vody je nevýznamná. 
 Spotřeba elektrické energie je nevýznamná. 
 Množství přijatých pohonných hmot je středního rozsahu. Vzhledem k technickému řešení 

záměru jsou negativní vlivy (kontaminace vod, půd atd.) minimalizovány. Před uvedením do 
trvalého provozu bude zpracován havarijní plán. 

 Nároky na dopravní infrastrukturu jsou minimální. 
 Nároky na odvody vod jsou nevýznamné. 
 Nároky na inženýrské sítě jsou nevýznamné. 

 
Zhodnocení výstupů 

 Emise těkavých organických látek (VOC) z provozu čerpacího stanoviště jsou 
nejvýznamnějším vlivem záměru na životní prostředí. Příspěvky k imisní koncentraci 
těkavých organických látek však nedosahují významných hodnot a proto není očekáváno 
výrazné ovlivnění stávající imisní zátěže území s negativním dopadem na zdraví lidí a životní 
prostředí. 

 Množství odpadních vod je vzhledem k velikosti odvodňovací plochy nevýznamné. Vody 
znečištěné ropnými látkami jsou čištěny v zabezpečovacím zařízení nebo odvedeny do 
záchytné havarijní jímky. Vypouštění splaškových vod z motorových vozů také nepředstavuje 
významné množství. 

 Produkce odpadů je předpokládána v malém množství, které významně neovlivní jednotlivé 
složky životního prostředí. 

 Ostatní výstupy (hluk, vibrace atd.) se významným způsobem nepodílí na ovlivňování 
životního prostředí. Pro předcházení případného úniku závadných látek je nutné v další fázi 
vypracovat plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, doklad o 
nepropustnosti bezodtokové havarijní jímky, funkční zkoušky jednotlivých technologických 
zařízení čerpacího stanoviště (tlakové zkoušky potrubního rozvodu, funkční zkouška 
výdejního stojanu atd.) 
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Rozsah vlivů 
Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv 
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. 
Záměr se nachází v území, kde jeho realizace není vyloučená. Žádná ze složek životního prostředí 
nebude na základě zhodnocení v předchozí části oznámení přímo nebo nepřímo negativně ovlivněna. 
Nejvíce ovlivněnou složkou životního prostředí provozem záměru bude ovzduší. Vliv emisí na imisní 
zátěž území lze však považovat za nevýznamný. 
 
Posuzovaný záměr nemůže mít významný nepříznivý vliv na území přesahující státní hranice. Záměr 
se nachází v dostatečné vzdálenosti od státních hranic. 
 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 
Období výstavby a provozu navrhovaného záměru nepředstavuje environmentální rizika, která mohou 
vzniknout během havárie. Předpokládat lze následující havarijní stavy s riziky pro životní prostředí: 

 požár zařízení, 
 únik závadných látek, 
 dopravní nehody, 
 pracovní úrazy, 
 kriminální činnost. 

 
Požár zařízení 
Pro možnost vzniku požáru bude vypracován požární řád, který stanoví, jakým způsobem bude v  
případě požáru postupováno. Záměr bude navržen ohledem na požární bezpečnost. 
Zajištění potřebné požární vody bude ze stávajícího systému v provozní jednotce Pardubice. 
 
Únik závadných látek 
Čerpací stanoviště je navrženo tak, aby veškeré zpevněné plochy včetně kolejových van byly schopny 
pokrýt úkapy ropných látek. V období výstavby bude nutné dodržovat pracovní postupy pro eliminaci 
možných úniků látek s obsahem organických rozpouštědel. V případě, že by došlo k úniku závadných 
látek do půdy, je nutné bezprostředně použít sorpční materiály, např. fibroil. 
 
Dopravní nehody 
Eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů 
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně řidičů. 
Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů. 
 
Pracovní úrazy 
Eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá vedení a 
rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními 
prostředky. 
 
Kriminální činnost 
Objekt bude střežen. 
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
V období výstavby a provozu by měla být realizována opatření minimalizující nepříznivé vlivy životní 
prostředí. Doporučuje se realizovat následující opatření: 

 Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny atd.). 
 Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny. 
 Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám. 
 Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a 

důsledná logistika. 
 Použití strojů a dopravních jednotek v dobrém technickém stavu. 
 Specifikovat místa pro ukládání nebezpečných odpadů. 
 Vypracování a schválení požárního řádu. 
 Vypracování a schválení plánu opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 Doklad o nepropustnosti bezodtokové havarijní jímky. 
 Zpracování hydrogeologického průzkumu. 
 Funkční zkoušky jednotlivých technologických zařízení čerpacího stanoviště (tlakové zkoušky 

potrubního rozvodu, funkční zkouška výdejního stojanu atd.). 
 Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení. 

 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 
Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“ je založena na 
matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů 
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních 
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy akceptovatelnou chybou. 
 
Podklady, které byly použity ke zpracování oznámení: 

[1] 
Ing. Radko Vondra - PRIDOS. Podklady pro vypracování dokumentace – ČD a.s., Depo 
kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM v DKV Česká 
Třebová – PJ Pardubice. 2009. Hradec Králové  

[2] 
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění ovzduší z bodových a 
mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 1998. 

[3] Sbírka zákonů. Databáze ASPI. 2009 
 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 
Metodika posuzování je uvedena v následujících krocích: 
 

1. sběr vstupních informací 
2. šetření na místě 
3. sběr odborných a archivních podkladů 
4. analyzování vstupních informací na základě odborných znalostí 
5. modelové výpočty 
6. hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a porovnání s požadavky legislativy 
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7. zpracování oznámení 
 
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytli při zpracovávaní oznámení, jsou takového 
charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací schopnost závěrů posuzování vlivů na životní 
prostředí a hodnocení zdravotních rizik. 
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ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Nebyly předloženy jiné varianty záměru. 
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ČÁST F 

ZÁVĚR 
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je 
možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality 
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do 
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.            
 
V období výstavby a provozu by měla být realizována opatření minimalizující nepříznivé vlivy životní 
prostředí. Doporučuje se realizovat následující opatření: 

 Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny atd.). 
 Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny. 
 Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám. 
 Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a 

důsledná logistika. 
 Použití strojů a dopravních jednotek v dobrém technickém stavu. 
 Specifikovat místa pro ukládání nebezpečných odpadů. 
 Vypracování a schválení požárního řádu. 
 Vypracování a schválení plánu opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 Doklad o nepropustnosti bezodtokové havarijní jímky. 
 Zpracování hydrogeologického průzkumu. 
 Funkční zkoušky jednotlivých technologických zařízení čerpacího stanoviště (tlakové zkoušky 

potrubního rozvodu, funkční zkouška výdejního stojanu atd.). 
 Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení. 

 
Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí ani zdraví obyvatel v období výstavby ani 
provozu. 
 

Záměr lze v předmětné lokalitě doporučit. 
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ČÁST G 

VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 
Název záměru 
ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM v DKV 
Česká Třebová – PJ Pardubice 
 
Zařazení podle přílohy č. 1 
Dle zpracovatele oznámení je záměr zařazen k bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutageních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a 
pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 
100 t. 
 
Charakter záměru 
Rekonstrukce. 
 
Popis záměru 
Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího provedení čerpacího stanoviště v areálu ČD a.s., DKV 
Česká Třebová, Provozní jednotka Pardubice. V současné době jsou čerpací stanoviště na dvou 
místech, tj. na koleji č. 43b, kde je nafta skladována v nadzemní dvouplášťové nádrži Bencalor o 
objemu 16 m3 s jedním výdejním stojanem o výkonu 45 l∙min-1, a v místě před provozní halou na 
koleji č. 206, kde je nafta skladována ve dvou podzemních nádržích s vyvložkovaným pláštěm o 
objemu 100 m3 s jedním výdejním zařízením o výkonu 100 l∙min-1. První čerpací stanoviště je však 
morálně zastaralé a nevyhovuje současným standardům ČD a.s., tudíž není používáno a je odstaveno. 
Druhé čerpací stanoviště je legislativně v pořádku. Navíc je požadavkem investora provozně 
zabezpečit manipulaci s LTO, který je možné využít pro zbrojení topení motorových osobních vozů a 
je nákladově osvobozen od spotřební daně, takže je znatelně levnější. 
Budoucí stav (nový stav po rekonstrukci) má využít stávajícího čerpacího stanoviště na koleji č. 43b 
v sousedství kolejové točny, kde budou umístěny celkem tři nové nadzemní nádrže. Čerpací stanoviště 
před provozní halou na koleji č. 206 bude zachováno a bude sloužit jako záložní zařízení až do doby 
technologické a provozní životnosti.  
V rekonstruovaném čerpacím stanovišti na koleji č. 43b budou umístěny 3 nové nadzemní 
dvouplášťové nádrže. V jedné nádrži o objemu 32 m3 bude skladován lehký topný olej (LTO), který 
bude čerpán do topení přívěsných motorových vozů. Další dvě nádrže budou sloužit pro skladování 
motorové nafty, ze kterých budou zbrojeny kolejové dopravní prostředky. Objem nádrží na naftu je  
50 m3 (celkem 100 m3). Motorová nafta i lehký topný olej budou naváženy do čerpací stanice pro 
jejich stáčení výhradně železničními cisternami, s jednotkovou jejich velikostí 50 m3 nebo 60 m3 dle 
typů železničních cisternových vagonů. Technologie stáčení a výdeje pohonných hmot budou 
důsledně odděleny, aby nemohly být ani omylem smíchány oba druhy pohonných hmot. Nádrže budou 
umístěny na vodohospodářsky ošetřené manipulační ploše, z níž budou veškeré vody s možným 
zbytkovým množstvím ropných látek čištěny v zabezpečovacím objektu typu GSOL-2/4 P. 
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Výdej pohonných hmot bude probíhat z obou stran na koleji č. 43b. Manipulace s pohonnými 
hmotami bude prováděna na vodohospodářsky ošetřené manipulační ploše s využitím tzv. kolejových 
van (záchytné jímky) s odtokem do havarijní jímky zapuštěné v zemi s užitným objemem alespoň 5 
m3. Tato plocha bude zakryta pozinkovanými ocelovými rošty a zastřešena s cca 1,0 m přesahem 
s odvodem dešťových vod přímo do areálové kanalizace. Výdejní stojany budou navrženy na obou 
stranách koleje č. 43b a budou ve dvouproduktovém provedení s volbou manuelního výkonu cca 90 
l∙min-1, případně 45 l∙min-1. Stáčení pohonných hmot z železničních cisteren bude s výkonem cca 800 
l∙min-1 až 1000 l∙min-1. Údaje o provozu budou přenášeny elektronicky do centrálního sběrného centra 
Českých drah.  
Součástí záměru je také vybudování šachty pro vyčerpávání splašků z motorových vozů na koleji č. 
43b. Šachta bude přes přípojku napojena do stávající areálové stoky jednotné kanalizace. 
V současnosti se vyčerpávání splašků provádí v místě stávajícího čerpacího stanoviště před provozní 
halou na koleji č. 206. 
 
Navržený záměr situovaný na pozemcích st.p.č. 1091 a p.č. 2798/36 v katastrálním území Pardubice je 
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Záměr investora není v rozporu s funkční 
plochou dle územního plánu. 
 
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona              
č. 114/1992 Sb. 
 
V případě předmětného záměru se nejedná o kumulaci s jinými záměry. 
 
Dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. se u čerpacího stanoviště jedná o střední ostatní 
(vyjmenovaný) zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj nejsou stanoveny specifické emisní limity, 
měření emisí nebude prováděno. 
 
V rámci posuzování vlivů na jednotlivé složky životního prostředí včetně hodnocení zdravotních rizik 
nebyly prokázány žádné negativní dopady na zdraví lidí a životního prostředí. Nejvíce ovlivněnou 
složkou životního prostředí bude ovzduší, kde však nedojde k významnému ovlivnění stávajícího 
imisního pozadí. Prevence před možnými riziky úniku závadných látek (PHM) musí být řešeny 
v souladu s uvedenými návrhy opatření. 
 
Záměr nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv 
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. 
Záměr se nachází v území, kde jeho realizace není vyloučená. Žádná ze složek životního prostředí 
nebude na základě zhodnocení v předchozí části oznámení přímo nebo nepřímo negativně ovlivněna. 
Nejvíce ovlivněnou složkou životního prostředí provozem záměru bude ovzduší. Vliv emisí na imisní 
zátěž území lze však považovat za zanedbatelný. 
 
Záměr lze v předmětné lokalitě doporučit. 



Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
ČD a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Rekonstrukce výdejních stojanů PHM  

v DKV Česká Třebová – PJ Pardubice 

 Strana 66 (celkem 66) 
Arch.č.: EIA_ČD_ČSPHM_09303_006_31Ba  

  

 Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí 

Konečná 2770, 530 02  Pardubice, tel.:  466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983 

 

ČÁST H 

PŘÍLOHY 
Složkové přílohy oznámení: 
 
Integrované přílohy 

1. Kopie osvědčení zpracovatele oznámení dle zákona č. 244/92 Sb. 
2. Výpočet imisní zátěže území 
3. Bezpečnostní listy PHM 

 
Samostatné přílohy dokladované k oznámení 

4. Vyjádření SÚ k realizaci záměru z hlediska územně plánovací dokumentace. 
5. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství z hledisky evropsky 

významných lokalit. 
6. Zmocnění 

 
 
Datum zpracování oznámení:         10/2009 
 
Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  Oznámení a osob, které se podílely na 
zpracování Oznámení: 
 
Identifikační údaje zpracovatele oznámení:   
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice 
tel.: 466 536 610 
 
Spolupracující :        
Bc. Petr Badžgoň 
tel.: 739 494 737 
 
Odsouhlasil:       
Ing. Radek Píša,  
Konečná 2770, 530 02 Pardubice,  
tel.: 466 536 610,  
držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 
24.9.1997 
 
 


