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Úvod
Předkládaný záměr Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. byl pro
proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
rozdělen na 2 stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska procesu EIA byl záměr
z hlediska jednotlivých dílčích studií připravován jako celek a vzhledem ke skutečnosti,
aby nevznikl dojem, že se oznamovatel snaží záměr z různých důvodů parcelovat, byl
oznamovatel požádán pro potřeby příslušného úřadu a dotčených orgánů státní správy
o oficiální zdůvodnění tohoto kroku:
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

A.II. IČO
70994234

A.III. Sídlo
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prvního pluku 367/5
Praha 8
186 00
kontaktní adresa:
Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Praha
Sokolovská 1955/278
Praha 9
190 00

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

jméno:
telefon:

Projektant:

jméno:
telefon:

Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Praha
Sokolovská 1955/278
Praha 9
190 00
RNDr. František Žižka
737257620

SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1a,
Praha 3
130 80
Ing. Emil Špaček
224 227 168
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru:
Optimalizace traťového úseku Praha – Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař
– Praha hl.n.
Zařazení záměru:
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II : 9.2 Novostavby (záměry neuvedené
v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah;
novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a
překladišť, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je
Magistrát hlavního města Prahy.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Začátek stavby je v km 177,570 před žst. Praha Zahradní Město ze směru od Českých
Budějovic, kde stavba navazuje na stavbu „Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař – Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 184,283 před
vjezdem do vinohradských tunelů.
Traťový úsek Praha Zahradní Město - Praha Vršovice opouští dnešní trať vedoucí přes
zastávku Praha Strašnice a je navržen v prostoru bývalého seřaďovacího nádraží
Praha Vršovice.
Rozsah stavby:
Stávající staničení
Nové staničení

177,573 511 – 184,279
177,570 – 184,283

Železniční svršek:
UIC 60
S 49 (použitý)

14 687 m
19 308 m

Počet nově vložených výhybek:
Tvaru UIC 60
Tvaru S 49 nové

72 ks
32 ks

Obnova nástupišť:
Železniční stanice
Zastávky

2 100 m
600 m

Staniční zabezpečovací zařízení:
3. kategorie, elektronické provedení (elektronické stavědlo)
Traťové zabezpečovací zařízení:
3. kategorie, elektronické, systém automatického bloku v celé délce stavby
Traťové zabezpečovací zařízení – trať Praha Zahradní Město – Praha Krč:
3. kategorie, elektronické, systém automatického hradla v celé délce stavby
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Železniční mosty, propustky a zdi:
Železniční mosty
Železniční mosty - demolice
Lávka pro pěší – demolice
Návěstní krakorce
Návěstní lávky
Lávka pro kabely - úprava

11 ks
2 ks
1 ks
2 ks
3 ks
1 ks

Propustky:

4 ks

Pozemní objekty:
Demolice – obestavěný prostor
Zastřešení (podchody, nástupiště a další)
Nové - obestavěný prostor

46 909,5 m3
11 239,3 m2
16 297,2 m3

Protihluková opatření:
Protihlukové zdi

6 965,3 m2

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

hl. m. Praha

Obec:

Městská část Praha 2
Městská část Praha 4
Městská část Praha 10
Městská část Praha 15

Katastrální území: Nusle, Michle, Krč, Strašnice, Vinohrady, Vršovice,
Záběhlice, Hostivař
pozn.: do k.ú. Hostivař tj. MČ Praha 15 zasahujeme předělem staveb I. a II. části, protože rozdělení
staveb není přímo na hranici katastrálních území

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II.část – Praha
Hostivař – Praha hl.n.“ je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha, která propojuje IV.
tranzitní železniční koridor s uzlem Praha s žst. Praha hl.n. Optimalizace traťového
úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – navazuje na souběžně připravovanou
stavbu Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha
Hostivař.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Železniční trať v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. je tratí spojující IV. tranzitní
železniční koridor s žst. Praha hl.n. Celý dvojkolejný úsek
je elektrifikován
stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV a vybaven zabezpečovacím zařízením 2.
kategorie. V traťovém úseku hradlovým poloautomatickým blokem, v železničních
stanicích elektromechanickým zařízením. Tato zařízení jsou v současné době zastaralá
a pro provoz zcela nevyhovující. Omezení vlivu lidského činitele výrazně přispěje ke
zvýšení bezpečnosti provozu. Technické řešení umožní řízení železničního provozu
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dálkově z dispečerského stanoviště. Sníží se i počet provozních zaměstnanců, což se
projeví na snížení provozních nákladů.
Z hlediska železničního spodku je zřejmá absence a nefunkčnost řady odvodňovacích
zařízení, když údržbové práce na trati v minulosti probíhaly především na obnově a
výměně železničního svršku. Toto se pak následně projevuje na stavu geometrické
polohy koleje. Materiál železničního svršku včetně výhybek také nevyhovuje
požadavkům dnes kladeným na koridorové tratě a tratě celostátního významu. Stávající
kolejový rošt bude použit, pokud to jeho technický stav dovolí, na základě
předkategorizace do předjízdných a ostatních kolejí. Předpokládá se využití části
stávajícího kolejového lože po recyklaci.
Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do
technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto
parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC k nimž se ČR přihlásila.
Dle zadávacích podmínek je železniční trať navržena k optimalizaci s důrazem na
hledisko plynulosti jízdy vozidel s naklápěcí skříní. Koleje jsou navrženy na prostorovou
průchodnost pro ložnou míru UIC GC. Železniční spodek a související objekty jsou
navrženy tak, aby vyhověly požadované třídě zatížení.
Nové vedení tratě opouští stávající trasu kolem zastávky Praha Strašnice a navrhuje
nové zastávky v prostoru křížení s ulicí U Vršovického hřbitova, kde by mělo docházet
k přestupům na městskou hromadnou dopravu. Z tohoto hlediska je důležitá zejména
stanice Praha Zahradní město, kde má vzniknout významné přestupní centrum, které
výhledově počítá i s městskou železnicí, kupříkladu v relaci Radotín – Smíchov –
Malešice – Běchovice.
Modernizace železniční trati přinese výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká
jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách.
Informační systém zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace, zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních dob bude mít za důsledek
zvýšení počtu cestujících a tržeb jak z osobní tak i nákladní přepravy.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha
Hostivař – Praha hl.n.“ se nachází v převážné části na stávajícím tělese dráhy.
Stavba se nachází z části nezastavěném území a z části v zastavěném území s tím, že
v bezprostřední blízkosti stavby se nacházejí převážně průmyslové objekty. Obytná
zástavba se nachází vpravo trati v lokalitě ulic Průběžná, Dolinecká, dále Petrohradská,
Bartoškova a ulice U Vršovického nádraží.
Hlavní staveniště se nachází z převážné části na stávajícím železničním tělese. Nový
návrh směrového a výškového řešení byl proveden s cílem maximálně zachovat
stávající polohu kolejí s ohledem na blízkou zástavbu, stísněné prostorové poměry a
značné množství souvisejících objektů umělých staveb.
Charakter stavby je podmíněn postupným předáváním jednotlivých provozních souborů
a stavebních objektů nebo jejich částí do provozu v závislosti na stavebních postupech.
Z hlediska krajinného rázu je stávající dvoukolejná trať vedena v středně vysokých
náspech a v zářezech.
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V celém úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. jsou stavební úpravy pro optimalizaci
železniční trati v rozhodující míře navrženy na stávajícím tělese dráhy. Z hlediska
vedení trasy kolejí je zachováno současné začlenění stávajícího tělesa dráhy do
okolního území.
Úpravy týkající se vlastního drážního tělesa zahrnují případné rozšíření stávajícího
drážního tělesa, úpravu odvodňovacích zařízení, sanaci železničního spodku v úsecích
na stávajícím tělese a provedení normové šířky zemní pláně. Stávající zeleň na svazích
a v bezprostředním okolí tělesa dráhy bude odstraněna jen v míře nutné pro rozšíření
tělesa a zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozu na elektrizované trati.
Při úpravě stávajících mostů a propustků byla snaha v maximální míře zachovat
původní vzhled objektů. Tomuto požadavku je přizpůsobeno technické řešení
jednotlivých objektů.
Z hlediska pozemních objektů lze tyto objekty rozdělit do dvou skupin:
Stávající objekty – úpravy těchto objektů jsou navrženy převážně ve vnitřních
prostorách. Toto se týká především stávajících výpravních budov. Výpravní budova
v žst Praha Vršovice je vyhlášená památkově chráněnou budovou – té se však
samostatná stavba nedotkne. V případě změn dveřních či okenních otvorů je důsledně
sledováno řešení zachovávající stávající vnější vzhled objektu. V rámci stavby budou
demolovány stávající nevyužívané objekty ČD. Jedná se o bývalé strážní domky a ve
stanicích o stavědla, různé přístavky, trafostanice. Individuální protihluková opatření
na obytných objektech (úprava či výměna oken) budou realizovány tak, aby tvar,
materiál a barva odpovídaly stávajícímu stavu.
Novostavby – mezi nově budované objekty patří technologické budovy v žst Praha
Zahradní Město, zas. Praha Eden a žst Praha Vršovice. Ve všech dopravnách budou
na ostrovních nástupištích navrženy přístřešky v kombinaci ocel – sklo. Pro eliminaci
nepříznivých účinků hluku jsou v lokalitách dle zpracované akustické studie navrženy
protihlukové stěny.
Základní koncepce stavby s vazbou na okolní prostředí
Žst Praha Zahradní Město

Je navržena celková rekonstrukce kolejiště, která vychází ze zpracované dopravní
technologie a z potřeb železničního provozu. V železniční stanici dochází ke styku tratě
ze směru Praha Hostivař a ze směru Praha – Malešice. Dále je zde navrženo možné
připojení rychlých kolejí tak, jak bylo doporučeno ze stanovisek složek SŽDC s.o. Ve
stanici je navrženo jedno ostrovní nástupiště a dvě nástupiště boční. Nástupiště jsou
navržena s výškou nástupní hrany 0,55 m nad TK.
Z hlediska přestupních vazeb je přístup zajištěn podjezdem v ulici Průběžná, kde je
navržena celková rekonstrukce podjezdu i komunikace v něm vedoucí. Je zde navržen
dvoupólový mostní objekt, kde v jednom otvoru je navržena pěší komunikace a
odbavovací prostory pro cestující a ve druhém komunikace a tramvajová trať se
zastávkou umístěnou pod mostem. Dále je v tomto uzlu navržen nový podjezd v ulici
Dolinecká / Ždánická s pěším přístupem na nástupiště.
Celá koncepce žst. Praha Zahradní Město respektuje požadavek hl.m. Prahy a MČ
Praha 10 na budoucí rozdělení jednotlivých druhů doprav MHD versus automobilová
doprava. Řešení je navrženo v tzv. univerzální variantě – podjezd Dolinecká / Ždánická
MHD a podjezd v ulici Průběžná automobilová doprava anebo naopak. Obě možné
varianty jsou závislé na schválení nového územního plánu hl.m. Prahy.
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Žst Praha Eden

Traťový úsek Praha Zahradní Město - Praha Vršovice opouští dnešní trať vedoucí přes
zastávku Praha Strašnice a je navržen v prostoru bývalého seřaďovacího nádraží
Praha Vršovice. Na jižním okraji traťového koridoru je vedena dvoukolejná trať pro
tangenciální dopravu. Mezi kolejemi severněji položených kolejí IV. tranzitního koridoru
je ponechán prostor pro výhledovou „rychlou trať“. Na traťovém úseku je zřizována nová
zastávka Praha Eden (Slavie), která má ostrovní nástupiště mezi kolejemi 3 - 1 a dvě
boční nástupiště u kolejí 5 a 2. Přístup na nástupiště je z nového podchodu, vedeného
v souběhu s ulicí U Vršovického hřbitova.
Na zastávce jsou navržena ostrovní nástupiště, na něž bude přístup zajištěn novým
podchodem umístěným v souběhu s ulicí U vršovického hřbitova. Umístění je navrženo
tak, aby do budoucna neovlivňovala poloha podchodu případné rozšíření komunikace
v ul. U vršovického hřbitova.
Žst Praha Vršovice

Je navržena celková rekonstrukce kolejiště, která vychází ze zpracované dopravní
technologie a z potřeb železničního provozu. Budou navržena dvě ostrovní nástupiště a
boční nástupiště u VB. Mezi kolejemi č.9 a 13 je navržena územní rezerva pro případné
třetí ostrovní nástupiště. Všechna nástupiště jsou výškou nástupní hrany 0,55 m nad
TK.
Dále je navrženo boční nástupiště u koleje číslo 2. Přístup bude zajištěn souborem
schodišť a bezbariérových ramp. Řešení bylo konzultováno na NPÚ s kladným
výsledkem s tím, že nesmí dojít k zásahu do stávající budovy a nesmí dojít k navýšení
podlah v budově a ploch z bezprostředním okolí budovy.
Přístup na ostatní kolejiště a do prostoru před VB bude novým podchodem, který bude
protažen až za kolejiště žst. a bude mít přímou vazbu s Prahou 4 od náměstí Bratří
Synků.
Vizualizace navrhovaných železničních stanic je patrná z následujících obrázků:
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Vizualizace 1
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Vizualizace 2
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Stavba je členěna na následující provozní a stavební soubory:
Provozní soubory
Železniční zabezpečovací zařízení

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 3-01-11
PS 3-01-12
PS 5-01-01
PS 8-01-14

Žst Praha Zahradní Město (SZZ)
Odbočka Záběhlice, úpravy ZZ odbočky
Žst Praha Vršovice, SZZ
Žst Praha hl.n., úpravy SZZ

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 8-01-11
PS 8-01-12
PS 8-01-13

Praha Zahradní Město – Praha Krč, TZZ
Praha Krč – Praha Vršovice, TZZ
Praha ONJ vjezd Sk. – Praha Vršovice, TZZ

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
PS 6-01-01 Praha Hostivař – Praha Vršovice, DOZZ
Železniční sdělovací zařízení

Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
PS 2-02-02
PS 3-02-11
PS 3-02-12
PS 4-02-01
PS 4-02-02
PS 5-02-01
PS 5-02-02
PS 6-02-01
PS 6-02-02
PS 6-02-03
PS 8-02-02
PS 8-02-03

Praha Hostivař – Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK
Žst Praha Zahradní Město , místní kabelizace
Žst Praha Zahradní Město, úprava stávajících DK
Praha Zahradní Město – Praha Vršovice – úpravy stávajících DK
Praha Vršovice – Praha Eden, místní kabelizace
Žst Praha Vršovice, místní kabelizace
Žst Praha Vršovice, úprava stávajících DK
Praha Hostivař – Praha hl.n., DOK a TK (traťové kabely)
Praha Hostivař – Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT
Praha Hostivař – Praha hl.n., přenosový systém
Praha Vršovice – Praha Krč, POK a TK
Praha Vršovice – Praha Vyšehrad, POK a TK

Vnitřní sdělovací zařízení
PS 3-02-13
PS 3-02-14
PS 3-02-15
PS 4-02-03
PS 4-02-04
PS 4-02-05
PS 5-02-03
PS 5-02-04
PS 5-02-05
PS 5-02-06
PS 7-02-01
PS 7-02-02

Žst Praha Zahradní Město, ITZ
Žst Praha Zahradní Město, ASHS
Žst Praha Zahradní Město, EZS
Praha Vršovice – obvod Eden, ITZ
Praha Vršovice – obvod Eden, ASHS
Praha Vršovice – obvod Eden, EZS
Žst Praha Vršovice, telefonní zapojovač
Žst Praha Vršovice, přemístění ATÚ
Žst Praha Vršovice, ASHS
Žst Praha Vršovice, EZS
TM Zahradní Město, EZS
TM Zahradní Město, sdělovací zařízení

Informační zařízení
PS 3-02-16
PS 3-02-17
PS 3-02-16
PS 3-02-16
PS 4-02-06
PS 4-02-07
PS 4-02-08

Žst Praha Zahradní Město, kamerový systém
Žst Praha Zahradní Město, sdělovací zařízení
Žst Praha Zahradní Město, rozhlasové zařízení
ŽST Praha Zahradní Město, informační systém
Praha Vršovice – obvod Eden, kamerový systém
Praha Vršovice – obvod Eden, sdělovací zařízení
Zast. Praha Eden, rozhlasové zařízení
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PS 4-02-09
PS 5-02-07
PS 5-02-08
PS 5-02-09
PS 5-02-10

Zast. Praha Eden, informační systém
Žst Praha Vršovice, kamerový systém
Žst Praha Vršovice, sdělovací zařízení
Žst Praha Vršovice, rozhlasové zařízení
Žst Praha Vršovice, informační systém

Radiové spojení
PS 6-02-04

Praha Hostivař – Praha hl.n., TRS a MRTS

Silnoproudé technologie

Dispečerská řídící technika (DŘT)
PS 3-06-01
PS 4-06-01
PS 5-06-01
PS 7-06-01
PS 7-06-02
PS 8-06-01
PS 8-06-02

Žst Praha Zahradní Město, DŘT
Zast. Eden, TS 22kV a 6kV, DŘT
Žst Praha Vršovice, DŘT
TM Zahradní Město, DŘT a velín
TM Třešňovka, provizorní stavy a demontáž stávající DŘT
ED Praha, doplnění DŘT
Trafostanice TS3 (TS7480), DŘT

Technologie rozvoden VN/NN
PS 7-04-01 TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV – technologie, část PREdi
PS 7-04-02 TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV – systém kontroly a řízení, část PREdi
PS 7-04-03 TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV – technologie, část SŽDC, s.o.
PS 7-04-04 TM Zahradní Město, transformátory 110/23 kV – technologie
PS 7-04-05 TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV – systém kontroly a řízení, část SŽDC, s.o.

Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)
PS 7-04-06
PS 7-04-07
PS 7-04-08
PS 7-04-09

TM Zahradní Město, rozvodna 22kV – technologie
TM Zahradní Město, technologie 3 kV - DC
TM Zahradní Město, vlastní spotřeba
TM Třešňovka, demontáž silnoproudé technologie stávající TM

Technologie transformačních stanic VN/NN
PS 3-03-01
PS 3-03-02
PS 3-03-03
PS 3-03-04
PS 4-03-01
PS 4-03-02
PS 4-03-03
PS 4-03-04
PS 5-03-01
PS 5-03-02
PS 5-03-01
PS 8-03-01
PS 8-03-02
PS 8-03-03

Žst Zahradní Město, TS 22/0,4 kV, technologie
Žst Zahradní Město, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba
Žst Zahradní Město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T6
Žst Zahradní Město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T7
Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie
Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba
Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T10
Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T11
Žst Vršovice, TS 22/0,4 kV, technologie
Žst Vršovice, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba
Žst Vršovice, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T17
Rekonstrukce rozvaděče 22 kV v TS 3 (TS 7480), část PREdi
Rekonstrukce rozvaděče 22 kV v TS 3 (TS 7480), část SŽDC
Rekonstrukce kompenzace jalového proudu v TS 3 (TS 7480)

Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího
zařízení (NTS, STS, TTS)
PS 3-03-05
PS 4-03-05
PS 5-03-04
PS 5-03-05
PS 7-04-10
PS 7-04-11
PS 7-04-12

Žst Zahradní Město, STS 6 kV, 50 Hz, technologie
Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie
Žst Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, technologie
Žst Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie
TM Zahradní Město, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie
TM Třešňovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie
TM Třešňovka, úpravy pro provizorní stavy napájení TV v průběhu stavby
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Ostatní technologická zařízení
Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory
PS 3-05-01 Žst Praha Zahradní Město, samoobslužná zdvihací zařízení
PS 7-05-01 TM Zahradní město, mostový jeřáb
PS 7-05-02 TM Zahradní město, elektrický kladkostroj

Stavební objekty
Inženýrské objekty

Železniční svršek a spodek
SO 2-10-01
SO 2-11-01
SO 3-10-01
SO 3-11-01
SO 4-10-01
SO 4-11-01
SO 5-10-01
SO 5-11-01
SO 6-15-01
SO 6-83-01
SO 8-10-01

Praha Hostivař – Praha Zahradní Město, železniční svršek
Praha Hostivař – Praha Zahradní Město, železniční spodek
Žst Praha Zahradní Město, železniční svršek
Žst Praha Zahradní Město, železniční spodek
Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, železniční svršek
Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, železniční spodek
Žst Praha Vršovice, železniční svršek
Žst Praha Vršovice, železniční spodek
Praha Hostivař – Praha hl.n., výstroj a značení trati
Praha Hostivař – Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba
Praha Zahradní Město – Praha Železný most, snesení stávající trati

Nástupiště
SO 3-14-01
SO 4-14-01
SO 5-14-01
SO 5-14-02
SO 8-14-01

Žst Praha Zahradní Město, nástupiště
Zast. Praha Eden, nástupiště
Žst Praha Vršovice, nástupiště
Žst Praha Vršovice, nástupiště u VB
Zast. Praha Strašnice, demolice nástupišť

Přejezdy
SO 5-13-01

Žst Praha Vršovice, přejezd pro vozíky

Mosty, propustky a zdi
SO 2-20-01
SO 2-20-02
SO 3-20-01
SO 3-20-02
SO 3-20-03
SO 3-20-04
SO 3-21-01
SO 3-21-02
SO 3-26-01
SO 4-20-01
SO 4-20-02
SO 4-21-01
SO 4-26-01
SO 4-26-02
SO 4-26-03
SO 4-26-04
SO 4-26-05
SO 5-20-01
SO 5-20-02
SO 5-20-03
SO 5-20-04
SO 5-21-01
SO 8-20-01

Železniční most v ev. km 177,855
Železniční most v ev. km 177,891
Železniční most v km 178,575
Železniční most v ev. km 178,798
Železniční most v ev. km 8,295
Železniční most v ev. km 0,336 - zrušení
Propustek v ev. km 6,693
Propustek v ev. km 6,820
Návěstní krakorec v km 6,640
Železniční most v km 181,292 (podchod pro pěší)
Železniční most v ev. km 181,532
Propustek v ev. km 8,623
Návěstní krakorec v km 179,690
Návěstní lávka v km 180,175
Návěstní lávka v km 181,220
Lávka pro kabely v km 181,695
Návěstní lávka v km 182,223
Železniční most v ev. km 182,741
Železniční most v ev. km 183,310 (podchod pro pěší)
Železniční most v ev. km 183,652
Železniční most v ev. km 183,792
Propustek v ev. km 182,538
Železniční most v ev. km 179,730 - zrušení
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Ostatní inženýrské objekty
SO 3-81-01 Žst Praha Zahradní Město, úprava Slatinského potoka
SO 2-73-02 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK spol.
Telefónica O2
SO 2-73-03 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PRE
SO 2-73-04 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů UPC
SO 2-73-05 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů TransgasNet
SO 2-73-06 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Net4Net
SO 2-73-07 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Sitel
SO 2-73-08 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MTCAG
SO 2-73-09 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů ČEZNet
SO 2-73-10 Praha Hostivař – Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Pragonet
SO 3-73-01 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol.
Telefónica O2
SO 3-73-02 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK spol.Telefónica O2
SO 3-73-03 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana metal rozvodů PRE
SO 3-73-04 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů UPC
SO 3-73-05 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů Net4Net
SO 3-73-06 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů Sitel
SO 3-73-07 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů SloanePark
SO 3-73-08 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů MTCAG
SO 3-73-09 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů MV
SO 3-73-10 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů GTS
SO 3-73-11 Žst Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana kabelů Pragonet
SO 4-73-01 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a
DK spol. Telefónica O2
SO 4-73-03 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů PRE
SO 4-73-04 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK PRE
SO 4-73-05 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů ČEZNet
SO 5-73-01 Žst Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol. Telefónica O2
SO 5-73-03 Žst Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů PRE
SO 5-73-04 Žst Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK PRE
SO 5-73-05 Žst Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů UPC
SO 5-73-06 Žst Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů GTS
SO 5-73-07 Žst Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů Pragonet

Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
SO 3-70-01 Žst Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace
SO 3-70-02 Žst Praha Zahradní Město, přípojky dešťové kanalizace
SO 3-70-03 Žst Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům
SO 3-71-01 Žst Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům
SO 3-71-02 Žst Praha Zahradní Město, přeložka vodovodního řadu v km 178,800
SO 3-72-01 Žst Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu STL
SO 3-72-02 Žst Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu NTL
SO 4-70-01 Žst Vršovice – obvod Eden, přípojka kanalizace k technologickému objektu
SO 4-71-01 Žst Vršovice – obvod Eden, vodovodní přípojka kanalizace k technologickému
objektu
SO 5-70-01 Žst Vršovice, přípojka kanalizace k technologickému objektu
SO 5-71-01 Žst Vršovice, vodovodní přípojka k technologickému objektu
SO 7-70-01 TM Zahradní Město, přípojka kanalizace k provoznímu objektu
SO 7-71-01 TM Zahradní Město, vodovodní přípojka k provoznímu objektu

Pozemní komunikace
SO 3-30-01 Žst Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ulici Průběžná
SO 3-30-02 Žst Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ulici V Korytech
SO 3-30-03 Žst Praha Zahradní Město, přístupová komunikace k technologickému objektu
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SO 3-30-04 Žst Praha Zahradní Město, komunikační navázání ul. Dolinecká
SO 3-33-01 Žst Praha Zahradní Město, úprava tramvajové trati v ulici Průběžná
SO 3-34-01 Žst Praha Zahradní Město, úprava TV TT v ulici Průběžná
SO 3-35-01 Žst Praha Zahradní Město, SZZ přechod v ulici Průběžná
SO 3-35-02 Žst Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Na Padesátém
SO 3-35-03 Žst Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Švehlova
SO 4-30-01 Zast. Eden, přístupová komunikace k tech. objektu
SO 4-30-02 Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší
SO 4-30-03 Zast. Eden, úprava komunikace pro pěší v ulici U vršovického hřbitova
SO 4-30-04 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úprava komunikace v ulici Bartoškova a
Pod Vinným
SO 5-30-01 Žst Praha Vršovice, komunikace a zpevněné plochy
SO 5-30-02 Žst Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy
SO 5-30-01 Žst Praha Vršovice, přístupová komunikace k technologickému objektu
SO 5-34-01 Žst Praha Vršovice, úprava TV TT v ulici Otakarova
SO 7-30-01 TM Zahradní Město, přístupoví komunikace a komunikace v areálu
SO 6-84-01 Praha Hostivař – Praha hl.n., zabezpečení veřejných zájmů

Kabelovody, kolektory
SO 3-44-01 Žst Praha Zahradní město, kabelovod
SO 4-44-01 Žst Praha Eden, kabelovod
SO 5-44-01 Žst Praha Vršovice, kabelovod

Protihlukové objekty
SO 2-51-01 Praha Hostivař – Praha Zahradní Město, individuální, protihluková opatření
SO 3-51-01 Žst Praha Zahradní Město, individuální protihluková opatření
SO 4-50-01 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, protihlukové stěny
SO 4-51-01 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, individuální protihluková opatření
SO 5-50-01 Žst Praha Vršovice, protihlukové stěny
SO 5-51-01 Žst Praha Vršovice, individuální protihluková opatření
Pozemní stavební objekty
SO 3-40-01 Žst Praha Zahradní město, technologická budova
SO 3-40-02 Žst Praha Zahradní město, odbavovací prostory pro cestující
SO 3-41-01 Žst Praha Zahradní město, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu
SO 3-42-01 Žst Praha Zahradní město, drobná architektura, oplocení
SO 3-43-01 Žst Praha Zahradní město, orientační systém
SO 3-45-01 Žst Praha Zahradní město, demolice
SO 4-40-01 Zast. Praha Eden, technologická budova
SO 4-41-01 Zast. Praha Eden, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu
SO 4-42-01 Zast. Praha Eden, drobná architektura, oplocení
SO 4-43-01 Zast. Praha Eden, orientační systém
SO 4-45-01 Zast. Praha Eden, demolice
SO 5-40-01 Žst Praha Vršovice, technologická budova
SO 5-41-01 Žst Praha Vršovice, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu
SO 5-42-01 Žst Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení
SO 5-43-01 Žst Praha Vršovice, orientační systém
SO 5-45-01 Žst Praha Vršovice, demolice
SO 6-45-01 zast. Strašnice, demolice
Trakční a energetická zařízení

Trakční vedení
SO 2-60-01 Praha Hostivař – Praha Vršovice, úprava TV
SO 2-60-02 Praha Hostivař – Praha Vršovice, úpravy stávajícího TV
SO 5-60-01 Žst Praha Vršovice, úprava TV
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SO 6-60-01 Praha Hostivař – Praha Vršovice, převěšení optického kabelu – SŽDC
SO 6-60-02 Praha Hostivař – Praha Vršovice, převěšení optického kabelu – ČD Telematica
SO 7-60-01 Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV
SO 7-60-02 Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město

Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
SO 7-40-01 TM Zahradní město, stavební úpravy provozní budovy
SO 7-42-01 TM Zahradní město, oplocení
SO 7-45-01 TM Zahradní město, demolice
SO 8-40-01 Budova TS3 (TS 7480), stavební úpravy

Ohřev výměn
SO 3-64-01 Žst Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek
SO 4-64-01 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek
SO 5-64-01 Žst Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 2-62-01 Praha Hostivař – Praha Zahradní Město, km 177,962 – úprava rozvodu vn 22 kV
PRE a.s.
SO 3-62-01 Žst Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení
SO 3-62-02 Žst Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn
SO 3-62-03 Žst Praha Zahradní Město, dálkové ovládání odpojovačů
SO 3-62-04 Žst Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 22 kV
SO 3-62-06 Žst Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná – úprava kabelů DP
Tramvaje
SO 3-62-07 Žst Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná – úprava veřejného
osvětlení
SO 3-62-08 Žst Praha Zahradní Město, komunikační navázání ul. Dolinecká – veřejné osvětlení
ELTODO
SO 3-62-09 Žst Praha Zahradní Město, most v km 8,295, ulice V Korytech – úprava veřejného
osvětlení
SO 3-62-10 Žst Praha Zahradní Město,km 6,820 – úprava rozvodu vn 22 kV PRE a.s.
SO 3-62-11 Žst Praha Zahradní Město, km 6,840 – 7,350 – úprava rozvodu vn 22 kV PRE a.s.
SO 3-62-12 Žst Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná – úprava rozvodu
vn 22 kV
SO 3-62-13 Žst Praha Zahradní Město, most v km 178,561 – úprava rozvodu nn PRE a.s.
SO 3-62-14 Žst Praha Zahradní Město, most v km 178,798, ulice Průběžná – úprava rozvodu
nn PRE a.s.
SO 3-63-01 Žst Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 6 kV
SO 4-62-01 Praha Vršovice – obvod Eden, venkovní osvětlení
SO 4-62-02 Praha Vršovice – obvod Eden, venkovní rozvody nn
SO 4-62-03 Praha Vršovice – obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 4-62-04 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 22 kV
SO 4-62-05 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, demontáž rozvodu nn a osvětlení zast.
Praha Strašnice
SO 4-62-06 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, ulice U Slavie – úprava kabelů DP
SO 4-62-07 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií, Pod Altánem –
úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.
SO 4-62-08 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, km 180,735 – úprava rozvodu vn 22 kV
PRE a.s.
SO 4-62-09 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií -úprava rozvodu
vn 22 kV
SO 4-62-10 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, km 181,890 - úprava rozvodu vn 22 kV
PRE a.s.
SO 4-62-11 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií - úprava
rozvodu nn PRE a.s.
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SO 4-63-01 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6 kV
SO 5-62-01 Žst Praha Vršovice, venkovní osvětlení
SO 5-62-02 Žst Praha Vršovice – venkovní rozvody nn
SO 5-62-03 Žst Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 5-62-03 Žst Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 5-62-04 Žst Praha Vršovice, DKV – úprava venkovního rozvodu nn
SO 5-62-05 Žst Praha Vršovice, DKV – dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 5-62-06 Žst Praha Vršovice, most v km 182,741, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem –
úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.
SO 5-62-07 Žst Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova, Ukrajinská – úprava
veřejného osvětlení ELTODO a.s.
SO 5-62-08 Žst Praha Vršovice, ulice Vršovická, Perucká - úprava veřejného osvětlení
ELTODO a.s.
SO 5-62-09 Žst Praha Vršovice, most v km 182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem –
úprava rozvodu vn 22 kV PRE a.s.
SO 5-62-10 Žst Praha Vršovice, km 183,970 – km 184,210 – úprava rozvodu vn 22 kV PRE a.s.
SO 5-62-11 Žst Praha Vršovice, km 181,890 – 182,400 – úprava rozvodu nn PRE a.s.
SO 5-62-12 Žst Praha Vršovice, most v km 182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem –
úprava rozvodu nn PRE a.s.
SO 5-62-13 Žst Praha Vršovice, km 183,060 – km 183,550 – úprava rozvodu nn PRE a.s.
SO 5-62-14 Žst Praha Vršovice, km 184,117 – úprava rozvodu nn PRE a.s.
SO 5-63-01 Žst Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6 kV
SO 7-62-01 TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu
SO 7-62-02 TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50
SO 7-62-03 TM Třešňovka, provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a
návěsti 50
SO 8-62-01 Praha Vršovice – ONJ TS 3, úprava rozvodu vn 22 kV

Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 2-61-01 Žst Praha Hostivař – Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 5-61-01 Žst Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí

Vnější uzemnění
SO 7-65-01 TM Zahradní Město, vnější uzemnění

V následujícím přehledu je doložen popis rozhodujících stavebních objektů z hlediska
zájmů ochrany životního prostředí:
Železniční spodek a svršek (ŽST Praha Zahradní město)
Základním podkladem pro návrh směrového řešení kolejí je geodetické zaměření
stávajícího stavu a zaměření terénu v místě předpokládaných stavebních úprav.
V úseku Praha Hostivař – Praha Vršovice je stávající traťová rychlost 100 km/h
s lokálním omezením na 80 km/h pro trať Praha Hostivař – Praha hl.n. a největší
traťová rychlost pro trať Praha Malešice – Praha Vršovice je 60 km/h s lokálním
omezením na 40 km/h. Snížení traťové rychlosti je způsobeno traťovým vedením trasy
v obloucích o menších poloměrech. Tento úsek tratí se nachází v méně příznivých
směrových a sklonových poměrech.
Hlavním cílem stavby je splnění závazných parametrů modernizované trati.
představující úpravy navrhovaných geometrických parametrů koleje odstraňující lokální
omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů
hluku a vibrací, nahrazení konstrukcí nevyhovujících či vyžitých, zvýšení bezpečnosti a
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spolehlivosti provozu a zajištění přístupnosti nástupišť pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
Koncepce směrového vedení kolejí vycházela ze zpracované a schválené územně
technické studie. Nové kolejové řešení je na trati Praha Hostivař – Praha hl.n. navrženo
před žst. Praha Zahradní Město na rychlost 105 km/h pro klasické soupravy s I do 100
mm, pro soupravy s I do 130 mm je to 110 km/h a v neposlední řadě pro soupravy
s naklápěcí technikou je to 115 km/h. Úsek za žst Praha Zahradní město je navržen
pro všechny typy souprav na rychlost 120 km/h. Na trati Praha Malešice – Praha
Vršovice je navržena traťová rychlost přes žst Praha Zahradní Město 60 km/h pro typy
vlakových souprav s I do 100 mm a pro klasické soupravy s I do 130 mm je navržena
rychlost 65 km/h. Úsek za žst Praha Zahradní Město je navržen pro všechny typy
souprav na rychlost 120 km/h. Na benešovském zhlaví se rychlost v některých směrech
jízdy pohybuje od 80 do 100 km/h pro všechny typy souprav. Součástí stavby úseku žst.
Praha Zahradní Město je i napojení čekacích kolejí a vlečky firmy Mitas a.s. na odbočce
Záběhlice a koleje č. 302 (dříve kolej č. 105) ve směru na Krč do nového stavu.
V celém upravovaném úseku stávající trati se snese stávající konstrukce železničního
svršku.
Nový železniční svršek bude ve všech hlavních kolejích obou tratí na betonových
pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním, rozdělení pražců U. V žst Praha
Zahradní Město bude navržen u kolejí č. 101 a 102 tvar S 49 na betonových pražcích
s pružným bezpodkladnicovým upevněním, rozdělení pražců U.
Koleje se svaří do bezstykové koleje a v hlavních kolejích se provede jejich broušení.
V rámci zpracování přípravné dokumentace je navržena druhá výhledová kolej na trati
Praha Malešice – Praha Krč. Ta nebude v první fázi výstavby budována. Je na ní
ponechán stavební prostor. Dále jsou do výhledového stavu navrženy dvě koleje pro
uvažovanou rychlou trať směr Benešov včetně nástupiště mezi nimi. Uvažuje se ze
zahloubením této rychlé trati v prostoru žst. Praha Zahradní Město. Tato trať nebude
součástí tohoto stavebního objektu. Pouze je na ni ponechán stavební prostor, aby
mohla být vybudována později.
V rámci zpracování přípravné dokumentace byl zpracován i geotechnický průzkum
podloží v místě nové polohy kolejí. V rámci železničního spodku bylo navrženo nové
odvodnění železniční trati.
Žst. Praha Zahradní Město
Z původních sedmi variant řešení žst Zahradní Město byla vybrána varianta se
zaústěním rychlé trati v oblasti Zahradního Města, a to s umístěním mezi kolejemi IV.
koridoru. Mezi žst Praha – Hostivař a žst Praha Zahradní Město jsou dvě traťové koleje.
Rovněž malešická trať je dvoukolejná. Žst Praha – Zahradní město bude zahrnovat
průjezdné koleje od Prahy Hostivaře do Prahy hl.n., od Prahy – Malešic do Prahy –
Vršovic a Prahy – Krče, a to včetně čekacích kolejí. Rozdělení kolejiště v oblasti
současné odbočky Záběhlice, vjezdového nádraží a čekacích kolejí v žst Praha –
Zahradní Město a žst Praha – Hostivař, obvod Záběhlice vychází ze situace, že se zde
prolínají dvě trati, tj. Benešov u Prahy – Praha hl.n. a Praha Běchovice –Praha Radotín.
Uvažuje se zde se zastavováním Os vlaků a také vlaků dopravy vyšší kategorie EC, R.
Žst Praha - Hostivař bude mít čtyři dopravní koleje a čtyři nástupištní hrany. Hlavními
kolejemi jsou koleje č. 1/101 a č. 2/102 – IV. Koridoru a koleje č. 1/201 a 2/202
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malešické trati. Na koleje malešické trati jsou napojeny čekací koleje a odbočka směr
Krč.
Rychlost do čekacích kolejí je 50 km/h, do odbočky směr Krč 60 km/h. Osová
vzdálenost kolejí je 5,00 m, rozšířena je v prostoru nástupišť na 11,5m. Za žst. Praha
Zahradní Město jsou osové vzdálenosti mezi kolejemi včetně výhledových uspořádány
takto: k.č. 201/202 – 5,0 m, k.č. 202/101 – 7,5 m, k.č. 101/01 – 5,0 m, k.č. 01/02 – 7,5
m, k.č. 02/102 – 5,0 m.
Přechod z osové vzdálenosti ve stanici na osovou vzdálenost v mezistaničním úseku je
proveden pomocí nesoustředěných oblouků mezi dvěma přímými úseky.
Na benešovském zhlaví jsou navrženy mezi tratěmi dvě spojky na rychlost 100 km/h.
Spojky do čekacích kolejí a spojky mezi kolejemi na malešické trati jsou navrženy na 50
km/h. Na pražském zhlaví jsou spojky navrženy mezi kolejemi č. 1 a 2 na 60 km/h.
Výškově je střed stanice navržen ve velmi nepříznivém sklonu 10,5 promile. Na
zhlavích zasahuje výškové řešení přilehlých traťových úseků.
Železniční svršek
Všechny navrhované výhybky se zřídí ze svršku UIC 60 na betonových pražcích, použijí
se žlabové pražce. Hlavní koleje č. 1/201, 2/202, malešické trati a koleje č. 1 a 2 hlavní
trati jsou typu UIC 60 na bezpodkladnicových betonových pražcích s pružným
upevněním a s rozdělením pražců „u“. Koleje č. 101 a 102 jsou navrženy na
bezpodkladnicových betonových pražcích s pružným upevněním a s rozdělením pražců
„u“. Čekací koleje a odbočka směr Krč budou navrženy také na bezpodkladnicových
betonových pražcích s pružným upevněním a s rozdělením pražců „u“. Ostatní
kolejnice manipulačních a vlečkových kolejí budou navrženy z užitých materiálů na
podkladnicových betonových pražcích s pevným upevněním a s rozdělením pražců „d“.
V rámci stanice je navrženo zapuštěné štěrkové lože u kolejí malešické trati a čekacích
kolejí a v úseku benešovského zhlaví.
Železniční spodek a svršek (Praha Zahradní Město – Praha Vršovice)
Základním podkladem pro návrh směrového řešení kolejí je geodetické zaměření
stávajícího stavu a zaměření terénu v místě předpokládaných přeložek trati. V úseku žst
Praha Zahradní Město – žst Praha Vršovice je stávající traťová rychlost v rozmezí 70 –
90 km/h dána stávajícími směrovými poměry.
Jedním z rozhodujících parametrů optimalizace je zvýšení rychlosti jízdy trati na
stávajícím tělese.
Optimalizované trasy „malešická trať“ koleje č. 201, 202 a „benešovská trať“ koleje č.
101, 102 jsou v úseku žst Praha Zahradní Město - Zast. Praha – Eden (nová zastávka
v km 181,0) sjednoceny v jednu čtyřkolejnou trať vedoucí v nové stopě. V úseku zast.
Praha – Eden – žst Praha Vršovice se osy všech čtyř kolejí pohybují v prostoru
stávajícího kolejiště (kromě úseku délky cca 200 m (km 182,0 – 182,2) a prochází
prostorem původního uhelného hospodářství (dnes zrušeného a zasypaného). V žst
Praha Vršovice a dále až do konce úseku, před vinohradské tunely, sledují osy kolejí
stávající stopu, bez výrazných směrových posunů.
Navržené kolejové úpravy umožňují v téměř celém úseku zvýšit traťovou rychlost
v rozmezí 80 – 120 km/h pro klasické soupravy. Dnešní rychlost se pohybuje v rozmezí
od 70 do 90 km/h.
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V celém úseku stávající trati se snese stávající konstrukce železničního svršku.
Železniční svršek v úseku Praha Zahradní Město - Praha Vršovice v hlavních kolejích
č. 201 (921) a 202 (922) a v hlavních kolejích č. 1,2,3 a 5 v žst Praha Vršovice bude
tvaru UIC 60, v ostatních případech bude v kolejích svršek tvaru S 49, z dlouhých
kolejnicových pásů svařených do bezstykové koleje na příčných betonových pražcích
s bezpodkladnicovým pružným upevněním, rozdělení pražců „u“.
V rámci zpracování přípravné dokumentace byl zpracován i geotechnický průzkum
podloží jež byl základním výchozím podkladem pro návrh konstrukčních vrstev
pražcového podloží. V rámci železničního spodku bylo navrženo nové odvodnění
železniční trati.
Při návrhu sklonových poměrů optimalizované trati bylo maximálně přihlíženo ke
stávajícím sklonovým poměrům. Výjimku tvoří mosty přes ulice U vršovického hřbitova,
Bartoškova a Otakarova, kde dochází k výrazným zdvihům nivelet kolejí (cca 0,70 –
0,80 m) z důvodu zajištění dostatečné podjezdné výšky mostů a dodržení dostatečné
tloušťky štěrkového lože. Dalším omezujícím prvkem výškového řešení je silniční
nadjezd ulice Moskevská, kde z důvodu zatrolejování tratě dochází k zahloubení nivelet
kolejí až 1,0m.
Maximální sklon v celém úseku dosahuje 10,85 promile, minimální poloměr
zakružovacího oblouku v hlavních kolejích je 6000 m, v ostatních kolejích 2000m.
V úseku Praha – Zahradní Město - Praha Vršovice budou v konečném stavu sneseny
veškeré kolejové rošty včetně výhybek. Výjimku tvoří kolejiště vleček Dřevony a
Energotrastu, které budou zachovány a do nově navržené dispozice kolejiště zapojeny
prostřednictvím nové výhybky č. 208.
Ze všech dopravních kolejí, kromě kolejí č. 2 a 19, je taktéž umožněn přímý vjezd do
koleje ve směru do žst Praha Smíchov.
SO 8-10-01 Praha Zahradní Město – Praha Železný most, snesení stávající trati

Traťový úsek je součástí trati Benešov u Prahy – Praha Vršovice a mezi stávajícím km
178,300 – 180,150 je veden dvoukolejně. Předmětem stavebního objektu je demontáž
stávajících kolejí v traťovém úseku v km 178,300 – 180,150 trati Benešov u Prahy –
Praha Vršovice. V navrhované úpravě dojde ke snesení a demontáži kolejí č.1 a č.2 ve
výše zmíněném úseku. Po snesení kolejového roštu bude provedena úprava
štěrkového lože rozhrnutím a zarovnáním. Další využití území po úpravě štěrkového
lože není předmětem dokumentace k územnímu řízení a další využití tohoto území není
proto řešeno ani v předkládaném oznámení.
Situace tohoto traťového úseku je patrná z následujícího obrázku:
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Nástupiště
SO 3-14-01 ŽST Praha Zahradní město, nástupiště

Žst Praha Zahradní město bude mít čtyři, ve výhledu šest nástupištních hran a bude
stanicí plně peronizovanou. Budou zde umístěna dvě ostrovní nástupiště v délce 300m
a dvě boční nástupiště v délce 300 m. Ostrovní nástupiště jsou umístěna mezi kolejemi
rychlé trati t.č. 01,02 (výhledový stav) a mezi jednou kolejí malešické trati tj. č. 101 a č.
2. Boční nástupiště jsou umístěna u koleje č. 2 IV. koridoru a koleje č. 1 malešické trati.
Výška hrany nad traťovými kabely přilehlých kolejí je navržena jednotně 550 mm.
Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje je 1,67m. Konstrukce nástupišť je
navržena typu L bez konzolových desek. Prostor mezi nástupištními prefabrikovanými
zídkami typu L je vyplněn zhutněným zásypem a zámkovou dlažbou. Všechna
nástupiště na obou zhlavích budou ukončena služebními schody a zábradlím. Přístup
bude mimoúrovňový dvěma novými podchody, které budou součástí mostních objektů.
Na všechna nástupiště je navržen bezbariérový přístup pomocí ramp a výtahů.
SO 4-14-01 Zastávka Praha – Eden, nástupiště

Projekt řeší výstavbu tří nových nástupišť o jednotné délce 200m. Povrch nástupišť je
tvořen betonovou zámkovou dlažbou na pískovém podsypu. Pro zásypy bude použita
hutněná nezamrzavá zemina a hutněný štěrkopísek. Hrany nástupišť jsou tvořeny
železobetonovými úhlovými zdmi.
SO 5-14-01 ŽST Praha Vršovice, nástupiště

Budou zdemolována dvě stávající nástupiště o jednotné délce 350 m. Projekt řeší
výstavbu třech nových nástupišť o jednotné délce 300 m. Povrch nástupišť o jednotné
délce. Povrch nástupišť je tvořen betonovou zámkovou dlažbou na pískovém podsypu.
Pro zásypy bude použita hutněná nezamrzavá zemina a hutněný štěrkopísek. Hrany
nástupišť jsou tvořeny železobetonovými úhlovými zdmi.
SO 5-14-02 Železniční stanice Praha – Vršovice, nástupiště u výpravní budovy

Bude zdemolováno stávající nástupiště u výpravní budovy o délce 350 m. Projekt řeší
výstavbu nového nástupiště o délce 300m. Povrch nástupiště je tvořen betonovou
zámkovou dlažbou na pískovém podsypu. Pro zásypy bude použita hutněná
nezamrzavá zemina a hutněný štěrkopísek. Hrany nástupišť jsou tvořeny
železobetonovými úhlovými zdmi.
Mosty, propustky a zdi
SO 2-20-01 Železniční most v ev. km 177,855

Přestavba objektu je řešena ve dvou variantách:
Varianta A: Přestavba na trubní propustek z patkových železobetonových rour DN 1600
a vyplnění prostoru mezi klenbou a troubou hubeným betonem. Nahrazení stávající
betonové roury DN500 uložené podél drážního tělesa betonovou rourou DN1600. Levá
strana mostu přesypána. Na pravé straně nová římsa a oprava stávajících křídel.
Přesunutí jezírka na vtokovou stranu mostu.
Varianta B: Vestavba nové železobetonové rámové klenbové konstrukce tl. 400 mm a
její prodloužení na celkovou délku 20 m. Nahrazení stávající betonové roury DN 500
uložené podél křídel. Přebudování jezírka v nové železobetonové konstrukci v místě
stávajícího jezírka.
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SO 2-20-02 Železniční most v km 177,891

Celková přestavba mostu na železobetonovou polorámovou konstrukci – pod každou
kolejí samostatná nosná konstrukce šikmé světlosti 14,6 m. Tloušťka desky mostovky je
ve středu rozpětí 843 mm v místě náběhu 750 mm a v místě líce stěny rámu 1250 mm.
Stěny rámů mají v úrovni desky mostovky tloušťku 1200 mm (kolmo na stěnu), v místě
vetknutí do základu 900 mm (kolmo na stěnu). Základy mostu mají kosodélníkový tvar
šířky 4m. Výška základu v místě vetknutí stěn je 1500 mm. Na stěny rámu jsou
zavěšena rovnoběžná křídla, na křídla vršovické opěry navazuje druhá část křídel
navržených z armových zemin. Most je založen na velkoprůměrových pilotách.
SO 3-20-01 Železniční most v ev. km 178,575

Nový most je navržen šesti samostatnými nosnými konstrukcemi (NK) – pod každou
kolejí bude samostatná nosná konstrukce. Součástí mostního objektu jsou i tři rampy
zajišťující přístup z prostoru pod mostem na nástupiště žst Zahradní město. Nové
nosné konstrukce jsou navrženy jako ocelobetonové spřažené konstrukce se čtyřmi
nosníky v příčném směru. V podélném směru se jedná o prosté nosníky rozpětí 25,75
m. Každá konstrukce je zakončena úložným příčníkem. Vzdálenost ocelových nosníků
v příčném směru je 150 mm (NK1–NK4, NK6-NK8) a 1700 mm (NK5). Výška nosné
konstrukce je 1850 mm. NK jsou uloženy na obou opěrách na dvojici hrncových ložisek
s výměnnými deskami. Spodní stavba je tvořena masivními opěrami. Na levé i pravé
straně hostivařské opěry a na levé straně vršovické opěry jsou zavěšená rovnoběžná
křídla. Na pravé straně vršovické opěry navazuje na krátké křídlo opěry (délka 3,7 m)
rovnoběžné železobetonové křídlo tvaru úhlové zdi. Most je založen na
velkoprůměrových pilotách. Součástí mostu jsou tři rampy zajišťující příchod na
nástupiště žst Zahradní město. Rampy jsou umístěny mezi koleje 7a a 1, mezi koleje 2
a 101 a mezi koleje 01 a 02.
SO 3-20-02 Železniční most v ev. km 178,798

Přestavba objektu na spojitý nosník o dvou polích z předpjatého betonu s mezilehlou
mostovkou o rozpětí 22 m a 26 m. Pro převedení sedmi kolejí jsou navrženy čtyři
samostatné nosné konstrukce. Most je rozdělen na čtyři samostatné nosné konstrukce
(NK): NK1 – pod kolejí 7a, NK2 pod kolejemi 1 a 2, NK3 pod kolejemi 101 a 01, NK4
pod kolejemi 02 a 102. Jednotlivé nosné konstrukce jsou navrženy jako dvoutrámové
spojité nosníky s mezilehlou mostovkou z předpjatého betonu. Rozpětí polí je 22 a 26
m. Vzájemná osová vzdálenost trámů je 10,3 m. Trámy mají výšku 2,5 m a šířku 1,3 m.
Deska mostovky má tl. 400 mm – uprostřed rozpětí tl. 535 mm – v místě vetknutí do
trámů. Z vnější strany jednotlivých trámů. Z vnější strany jednotlivých trámů vycházejí
konzoly. Na konzolách je umístěno nástupiště. Nosné konstrukce jsou uloženy na obou
opěrách a pilířích na dvojici hrncových ložisek s výměnnými deskami. Spodní stavba je
tvořena masivními opěrami a pilíři. Obě opěry jsou rozděleny na samostatné části
odpovídající jednotlivým konstrukcím. Pilíře pod jednou konstrukcí jsou založeny na
jednom základu. Železobetonové opěry jsou tvořeny úložným prahem se závěrnou
zídkou, dříkem opěry, rovnoběžnými křídly, základem. Pilíře jsou navrženy jako
železobetonové, konstantního profilu po celé výšce pilíře. Most je založen na
velkoprůměrových pilotách. Součástí mostu jsou čtyři rampy a čtyři schodiště zajišťující
příchod na nástupiště žst Zahradní město. Rampy jsou umístěny mezi koleje 7a a 1,
mezi koleje 2 a 101, mezi koleje 01 a 02 a podél křídel na pravé straně mostu.
SO 3-20-03 Most v ev. km 8,295

Nová nosná konstrukce objektu je navržena jako jednopolový deskový železniční most
s nosnou konstrukcí tvořenou zabetonovanými přímopásovými nosníky, uloženými na
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opěrách na ložiskách. Rozpětí polí činí 12m. Opěry využívají v maximální míře stávající
masivní konstrukci, jejich úprava bude spočívat v sanaci a částečném odbourání.
Odbourána bude vrchní část opěr, aby bylo možno provést nový železobetonový úložný
práh.
SO 3-20-04 Železniční most v ev. km 0,336 – zrušení

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena demolice stávajícího mostu. Nově
trasovaná železniční trať tento most opouští a uvolněný prostor pod mostem bude nově
využit (návaznosti nově budované zastávky Praha – Zahradní Město). Konstrukčně se
jedná o železobetonový deskový spojitý nosník o dvou polích 11,0 + 11,0 m. Tloušťka
desky je cca 650 mm. V místě středního pilíře je proveden podélný náběh výšky
150mm. Nosná konstrukce je na pilíři i opěrách propojena se spodní stavbou
průběžným železobetonovým vrubovým kloubem. Celková šířka mostu 21,80 m. Do
opěr mostu jsou na straně Hostivařské vetknuta krátká rovnoběžná železobetonová
křídla s navazujícími samostatnými zídkami. Na straně do centra jsou provedena křídla
kolmá, samostatná.
SO 3-20-04 Propustek v ev. km 6,693

Stávající propustek s nosnou konstrukcí ze zabetonovaných kolejnic bude nahrazen
novým trubním propustkem. Vzhledem k jeho nutné kapacitě a malému spádu je
navržen jeho průměr DN 1000 mm; délka propustku je 11m. Na vtoku je
železobetonová šachta s poklopem, do které jsou z obou stran zaústěny železniční
betonové příkopy. Na výtoku je propustek zakončen kolmým čelem a navazující část
vodoteče je vydlážděna z kamene do betonu.
SO 3-21-02 Propustek v ev. km 6,820

Stávající propustek, jehož nosnou konstrukci tvoří kamenné desky, bude nahrazen
novým trubním propustkem průměru 800 mm; délka propustku bude 14,0 m a spád
2,1%. Na vtoku bude železobetonová šachta s betonovým poklopem, do které je od
Vršovic zaústěn železniční příkop přes ocelovou mříž proti znečištění. Na výtoku je
obetonovaná sešikmená roura; část přilehlého svahu i návazná část vodoteče jsou
vydlážděny do betonu.
SO 3-26-01 Návěstní krakorec v km 6,640

Je navržen typizovaný návěstní krakorec typu „1a“ s vyložením 9m, sloup je typizovaný,
o délce 7,90 m.
SO 4-20-01 Železniční most v ev. km 181,292

Nový most – podchod zajišťující přístup na nástupiště žst Eden a průchod pod železnicí
v blízkosti frekventované ulice U vršovického hřbitova. Nová nosná konstrukce je
navržena jako polorám ze železobetonu rozpětí 8700 mm s náběhy. Světlá šířka
podchodu je 8 m, světlá výška je u opěr 3,0 m, uprostřed rozpětí 3,1 m. Tloušťka desky
je vlivem podélného střechovitého sklonu a náběhů proměnná – uprostřed rozpětí 595
mm, na začátku náběhu 550 mm, na konci náběhu 700 mm. Tloušťka stěn je konstantní
700 mm. Polorám je založen plošně na základových pasech šířky 3500 mm. Na levé
(jižní) straně mostu navazuje na hostivařskou opěru rovnoběžné železobetonové křídlo
tvaru úhlové zdi. Na pravé (severní) straně mostu navazuje na hostivařskou opěru
rovnoběžné železobetonové křídlo tvaru úhlové zdi. Součástí mostu jsou dvě rampy
zajišťující příchod na nástupiště žst. Eden. Rampy jsou umístěny mezi koleje 203 b a
201 a mezi koleje 202 a 101. Obě rampy jsou půdorysně zakřivené.
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SO 4-20-01 Železniční most v ev. km 181,532

Stávající nosná konstrukce bude snesena a nahrazena novou nosnou konstrukcí. Nová
nosná konstrukce je
ze zabetonovaných nosníků. Most je rozdělen na pět
samostatných nosných konstrukcí (NK): NK 1 – pod kolejí 203b, NK2 pod kolejí 201,
NK3 pod kolejí 202, NK 4 - pod kolejemi 101 a 001, NK5 pod kolejemi 002 a 102.
V podélném směru se jedná o prosté nosníky rozpětí 15,5 m se střechovitým sklonem
1% a s vrcholem uprostřed rozpětí. Výška NK je uprostřed rozpětí u NK 1 718 mm, u
NK 2 a NK 3 705 mm, u NK 4 a NK 5 780 mm. Každá konstrukce je zakončena úložným
příčníkem. Vzájemná vzdálenost jednotlivých nosníků v konstrukci je 400 mm. Samotný
ocelový nosník je navržen jako svařovaný nosník s proměnnou výškou stojiny. Spodní
pásnice je z P50 x 350, stěna z P14 x 490 – 570 a horní pásnice z P30 x 150. Náběh
stěny kopíruje střechovitý 1% podélný sklon nosné konstrukce. NK jsou uloženy na
obou opěrách na dvojici hrncových ložisek s výměnnými deskami. Spodní stavba je
tvořena masivními opěrami. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám v horních částech
spodní stavby. V místech nových nosných konstrukcí bude odbourána závěrná zídka,
úložný práh a část dříku cca 800 mm. Na odbouraný dřík bude vybetonován nový
úložný práh se závěrnou zídkou. U hostivařské opěry budou provedena nová
železobetonová rovnoběžná křídla tvaru úhlových zdí.
SO 4-21-01 Propustek v ev. km 8,623

Železniční deskový propustek se nachází pod nákladovým nádražím Strašnice. Světlá
šířka propustku v části 1 až 3 je 2 m světlá výška ca 2,5 m. Na výtoku je kamenné čelo
s betonovou římsou. Deska je z železobetonu, kamenné opěry jsou z žulových kvádrů
pravidelného i nepravidelného řádkování. Po vyčištění propustku bude provedena
sanace a reprofilace železobetonové desky mostovky. Pod novými kolejemi bude
provedeno hloubkové spárování opěr. V hostivařské opěře, v místě průsaků budou
vyvrtány otvory a do nich budou osazeny trubky DN 500 mm.
SO 4-26-01 Návěstní krakorec v km 179,690

Je navržen typizovaný návěstní krakorec typu „1a“ s vyložením 9 m, sloup je
typizovaný, o délce 7,90 m.
SO 4-26-02 Návěstní lávka v km 180,175

Je navržena typizovaná návěstní lávka typu „7“ o rozpětí 36,0 m, sloupy typizované.
SO 4-26-03 Návěstní lávka v km 181,220

Návěstní lávka se nachází v blízkosti zastávky Praha – Eden. Je navržena
modifikovaná návěstní lávka typu „7“ o rozpětí 37,15 m, jeden sloup atypický zkrácený,
podobného konstrukčního uspořádání jako sloupy typizované, druhý sloup typizovaný.
Základy respektují rampu k nástupišti a opěrnou zeď.
SO 4-26-04 Lávka pro kabely v km 181,695

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena rekonstrukce spodní stavby stávající
kabelové lávky. Konstrukčně se jedná o příhradový Gerberův nosník o čtyřech částech
délky cca 29.0 + 21.15 + 21.15 + 17.2m. V příčném směru je tvořena dvojicí
příhradových parapetních nosníků, které jsou v úrovni dolního pasu propojeny příčníky
a podlahou a nesou podpory kabelových vedení. Stávající stojky kabelové lávky, které
kolidují s novým stavem kolejiště, budou nahrazeny příhradovými sloupy
s oboustrannými konzolami, které podepírají nosnou konstrukci ve stejných místech.
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SO 4-26-05 Návěstní lávka v km 182,225

Je navržena návěstní lávka typu „4a“ o rozpětí 22,0 m, sloupy typizované.
SO 5-20-01 Most v ev. km 182,741

Nová nosná konstrukce objektu je navržena jako prostý 3-polový deskový železniční
most s nosnou konstrukcí tvořenou zabetonovanými přímopásovými nosníky, uloženými
na opěrách a nad pilíři na ložiskách. Rozpětí jednotlivých polí činí 10.910 + 14.800 +
17.145m. Pilíře jsou navrženy v osách pilířů stávajících, tvořeny jsou vždy dvěma
železobetonovými pilíři pod každým mostem. Stávající pilíř je nahrazen celkem šesti
železobetonovými sloupy nahoře s úložným prahem podpírajícím nosnou konstrukci,
dole jsou vetknuté do železobetonového trámu. Základový trám je plošně uložen na
stávajícím základu a pro přenos přídavného zatížení je zesílen mikropilotami. Nové
opěry jsou navržené jako železobetonové a jsou založené na velkoprůměrových
pilotách. Mostní křídla jsou navržena jako železobetonová rovnoběžná.
SO 5-20-02 Železniční most v ev. km 183,310 (podchod pro pěší)

Nosná konstrukce podchodu se skládá ze dvou konstrukčních systémů – z uzavřeného
rámu a z polorámu. Nosná konstrukce podchodu bude monolitická ze železobetonu.
Uzavřené rámy jsou navržené pod kolejemi č. 2,1,3,5,7,9,13,15,17 o délce 70,067 m.
Světlost rámů je 6m, tloušťka nosné konstrukce je 500 mm a výška nosné konstrukce
činí 2.920 m. Polorámy jsou navržené pod kolejemi č. 19, 21, 23, 25, S 103 a skládají
se ze dvou dilatačních celků. Dilatační spáry jsou navržené mezi kolejemi č. 17 – č. 19
a č. 25 – č. 23. Délka celku je 15.836 m. (dilatační díl č. 6) a 9,569 m (dilatační díl č. 7).
Podélný sklon na rampách odpovídá požadavkům na bezbariérový přístup.
SO 5-20-03 Železniční most v ev. km 183,652

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena rekonstrukce stávajícího mostu.
Konstrukčně se jedná o soustavu šesti jednokolejných vzpěradel s ortotropní
mostovkou o rozpětí 10,5 + 33,9 + 10,5 m a stlačenou stavební výškou. Půdorysně jsou
mosty vzájemně posunuty tak, aby zajistily šikmé křížení s podcházející ulicí
Otakarovou. V příčném směru jsou samostatná vzpěradla propojena úzkými vloženými
poli, takže ve výsledku tvoří „jeden“ most. Do opěr mostu jsou vetknuta krátká
rovnoběžná železobetonová křídla. Nosná konstrukce bude sanována a natřena. Nové
bude odvodnění, závěrné zídky, konzoly na trakční stožáry, křídla a protihluková stěna.
Bude provedeno oboustranné zvýšení boku žlabu kolejového lože a nové podlahy
v reakci na nové výškové vedení koleje.
SO 5-20-04 Železniční most v ev. km 183,792

Stávající nosníky budou výškově přizpůsobeny novému výškovému vedení kolejí,
provedeme sanaci stávající nosné konstrukce, obnovu izolace, přetěsnění podélných
spár mezi nosníky, opravu pravého nosníku, sanaci stávající spodní stavby –
přespárování kamenného zdiva a injektáž.
SO 5-21-01 Propustek v ev. km 182,538

Stávající deskový propustek s navazující kanalizací půdorysně zalomenou a s 6
stávajícími šachtami bude v místě kamenných desek a z části v místě kanalizace
nahrazen novým trubním propustkem; část kanalizace (cca rovnoběžná s kolejemi)
vedoucí od dvojice stávajících šachet zůstane ponechána.
Na místě deskového propustku bude nový trubní propustek proveden z betonových trub
používaných pro silniční propustky (bez železničního zatížení). Na výtoku bude kolmé
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čelo a na opačné straně tato část propustku začíná železobetonovou šachtou
s výlezem, do které vede druhá část propustku navržená z plastových trub
dimenzovaných na železniční zatížení. Plastové trouby vedou z místa půdorysného
zalomení – z nové betonové šachty nahrazující stávající šachtu; do této nové šachty je
zaústěna část stávající kanalizace.
SO 8-20-01 Železniční most v ev. km 179,730 - zrušení

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena demolice stávajícího mostu. Nově
trasovaná železniční trať tento most opouští. Na silniční komunikaci bude odstraněno
kritické místo s nevyhovující podjezdnou výškou. Konstrukčně se jedná o deskovou
konstrukci se zabetonovanými nosníky o rozpětí 8,6 m. Tloušťka desky je 610 mm.
Celková šířka mostu 8,70 m. Opěry kamenné se železobetonovým úložným prahem. Do
opěr mostu jsou vetknuta šikmá kamenná křídla.
Ostatní inženýrské objekty
Úpravy a ochrany kabelů jsou řešeny samostatnými stavebními objekty pro každého
správce sdělovacích kabelů, jehož kabelové trasy se v daném obvodě stavby vyskytují.
Odděleně je také řešena úprava a ochrana metalických kabelů a kabelů optických .
Způsob a nutnost překládky nebo ochrany stávajících sdělovacích kabelů a optických
kabelů je závislý na přesné poloze kabelové trasy a hloubkovém uložení kabelů a
trubek. Proto je nutné před zahájením prací provést správcem kabelů jejich přesné
vytýčení a přesně zjistit hloubku uložení pod kolejemi (sondy). Místo křížení
s upravovanými železničními tratěmi a navrhovaný způsob úprav a ochran kabelových
tras je uveden v dokumentaci pro územní řízení.
Úpravy Slatinského potoka se skládají z přímých úseků a jednoduchých kružnicových
oblouků. Výškové vedení je určeno polohou dna původního koryta v místě napojení a
polohou dna napojovaného trubního úseku v horní části úpravy. Navržená úprava
v ničem nezhoršuje stávající stav a přispívá ke zlepšení odtokových poměrů. Správcem
Slatinského potoka jsou Lesy hl.m. Prahy.
Potrubní vedení
SO 3-70-01 ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace

Z areálu žst Praha Zahradní Město budou dešťové vody z kolejiště, ze střech
nástupištních přístřešků, podchodů odváděny do areálové kanalizace ČD, která je dále
zaústěna do městské dešťové kanalizace. Před zaústěním do přípojek bude na dešťové
kanalizaci osazen odlučovač ropných látek.
SO 3-70-02 ŽST Praha Zahradní Město, přípojky dešťové kanalizace

Dešťové vody z areálu ČD budou zaústěny novými kanalizačními přípojkami do
městské dešťové kanalizace. Zaústění je navrženo do nových šachet na městské
kanalizaci.
SO 3-70-03 ŽST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům

Dešťové vody z areálu žst Praha Zahradní město budou odváděny do dešťové
kanalizace, která je zaústěna do městské stoky vedené podél žel. trati a křížící
Švehlovu ulici. Splaškové vody z areálu žst Praha Zahradní Město budou odváděny do
stávající splaškové kanalizace v areálu ČD, která je dále zaústěna do městské
splaškové stoky v ulici V Korytech.
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SO 3-71-01 ŽST Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům

Vodovodní přípojka DN 50 k technologickému objektu bude napojena na novou
vodovodní přípojkou k objektu.
SO 3-71-02 ŽST Praha Zahradní Město, přeložka vodovodního řadu v km 178,800

Výstavbou nového železničního mostu v Průběžné ulici je vyvolaná přeložka dvou
vodovodních řadů DN 200 L a DN 400. Obě přeložky vodovodních řadů budou vedeny
v nové komunikaci – chodníku pod železničním mostem. Oba vodovodní řady jsou ve
správě PVK a.s.
SO 4-70-01 ŽST Vršovice – obvod Eden, přípojka kanalizace k technologickému objektu

Dešťová i splašková kanalizace z technologického objektu bude zaústěna do jednotné
stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude řešeno vyříznutím odbočné
tvarovky do stoky.
SO 4-71-01 ŽST Vršovice – obvod Eden, vodovodní přípojka k technologickému objektu

Vodovodní přípojka DN 50 k technologickému objektu bude napojena na stávající
rozvod vody v areálu ČD
SO 5-70-01 ŽST Vršovice, přípojka kanalizace k technologickému objektu

Dešťová i splašková kanalizace z technologického objektu bude zaústěna do jednotné
stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude řešeno vyříznutím odbočné
tvarovky do stoky.
SO 5-71-01 ŽST Vršovice, vodovodní přípojka k technologickému objektu

Technologický objekt bude zásobován vodou ze stávajícího rozvodu vody v areálu ČD
novými vodovodními přípojkami o světlosti DN 50.
SO 7-70-01 TM Zahradní město, přípojka kanalizace k provoznímu objektu

Dešťové vody z areálu žst Praha Zahradní město budou odváděny do dešťové
kanalizace, která je zaústěna do městské splaškové stoky procházející ulicí V Korytech.
SO 7-71-01 TM Zahradní město, vodovodní přípojka k provoznímu objektu

Vodovodní přípojka DN 50 pro provozní objekty v obvodu žst Zahradní město bude
napojena na stávající vodovodní přípojku do areálu ČD, která je napojena na vodovodní
řad v ulici V Korytech.
Pozemní komunikace
SO 3-30-01 Žst Praha Zahradní město, úprava komunikace v ul. Průběžná

Komunikační úpravy začínají úpravami křižovatky Průběžná – Na Padesátém včetně
úpravy výjezdu (a organizace pohybu vozidel) od přilehlé čerpací stanice. Křižovatka
bude vybavena světelnou signalizací. Úsek mezi touto křižovatkou tvoří centrálně
umístěný tramvajový pás a vozovky s dvěma jízdními pruhy v každém směru, z nichž
krajní jízdní pruh ve směru z centra je vyhrazen pro BUS. V podjezdu je podél
tramvajových zastávek veden jeden jízdní pruh v každém směru, v místě přechodu
vozovky na dvoupruhovou jsou zřízeny vstřícně autobusové zastávky. Zahloubení
v místě podjezdu se výškově projeví v podjezdu pod Jižní spojkou i v nájezdu na ni.
V pravé části uličního parteru bude chodník zakončen novou zídkou, aby došlo
k vyrovnání terénních rozdílů. Součástí objektu je pěší komunikační propojení ulice
Ždánická a Dolinecká pod nově budovaným mostem. V ramenu napojujícím Dolineckou
ulici je navrženo schodiště.
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SO 3-30-02 Žst Praha Zahradní město , úprava komunikace v ul. V Korytech

V ulici V Korytech bude provedeno odfrézování vozovky a následný přetah vhodnou
živičnou směsí v délce cca 12 m. Směrové i výškové vedení zůstane zachováno.
Součástí objektu je obnova přilehlých chodníků.
SO 3-33-01 Žst Praha Zahradní město, úprava tramvajové trati v ul. Průběžná

Úprava tramvajové trati začíná v tramvajových zastávkách Na Padesátém (včetně),
odkud je tramvajová trať nasměrována do nové polohy v západním podjezdu.
Podjezdem prochází v excentrické poloze, aby byla zajištěna její univerzálnost a aby byl
vytvořen dostatečně komfortní prostor pro cestující. Úsek od křižovatky Průběžná – Na
Padesátém po Jižní spojku je veden v přímém směru v osové vzdálenosti 3,6 m. a za
podjezdem Jižní spojky se obloukem napojuje do stávajícího stavu před zastávkami
Zahradní Město. V klesání do podjezdu dosahuje podélný spád nivelety hodnoty cca
6,7%, v místě podjezdu je tramvajová trať zahloubena oproti stávajícímu stavu o cca
0,7 m. Předpokládá se klasická konstrukce tramvajového pásu tj. trať na betonových
pražcích ve štěrkovém loži. Umístění trakčních stožárů musí být boční. Délka
tramvajové tratě je cca 547 m.
V podjezdu jsou vstřícně umístěny tramvajové zastávky mající za úlohu převážně pokrýt
přestupní vazbu na železnici, na obou koncích k ní přiléhají přechody pro chodce.
Zastávky mají standardní vybavení. Stávající tramvajový mezistaniční úsek cca 550 m
je touto zastávkou rozdělen na 285 a 265 m.
Alternativně tato etapa umožňuje i ponechání tramvajové trati v podjezdu bez
tramvajových zastávek (docházková vzdálenost do zastávky Zahradní město je cca 250
m) a zřízení souběžné vozovky se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Přechod pro
chodce by byl součástí přilehlé křižovatky (nájezdu na jižní spojku), která by musela být
signalizována.
SO 4-30-01 Zast. Eden, přístupová komunikace k tech. objektu

Předmětem tohoto objektu je obnova ulice Nad Slávií v celkové délce cca 72m.
Vozovka je navržena jako obousměrná jednopruhová o šířce 4m. Součástí objektu je i
obnova podélných chodníků a zřízení chodníkového přejezdu s vjezdem do prostoru
drážních budov.
SO 4-30-02 Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší

Předmětem tohoto objektu je napojení podchodu s okolním územím. Jedná se o čtyři
ramena směrem k fotbalovému stadionu a dvě ramena ústící do ulice Nad Slávií. Na
rameni, které vede podél kancelářského objektu je umístěno schodiště. Součástí tohoto
objektu je i severní rampa vedoucí na I. nástupiště a její napojení do ulice Pod altánem.
V tomto rameni je navrženo schodiště.
SO 4-30-03 Zast. Eden, úprava komunikace pro pěší v ul. U vršovického hřbitova

Jedná se o obnovu přilehlých chodníků podél ulice U vršovického hřbitova pod
železničním mostem. Navržena je výměna obrub a výměna kompletní konstrukce
chodníků.
SO 4-30-04 Praha Zahradní Město – Praha Vršovice, úprava komunikace v ul. Bartoškova
a Pod Vinným potokem

Předmětem tohoto objektu je frézování vozovek a následný přetah vhodnou živičnou
směsí v ulici Bartoškova a Pod Vinným potokem v délce cca 62 m (2 x 31m). Podélné
chodníky budou obnoveny v celé šířce.
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SO 5-30-01 Žst Praha Vršovice, komunikace a zpevněné plochy

Předmětem tohoto objektu je zřízení a úprava komunikací pro pěší v prostoru
přednádraží Praha Vršovice. Jedná se o podélný chodník mezi výpravní budovou a I.
nástupištěm a pěší stezky sloužící k přístupu do podchodu a k nově budovanému
technologickému objektu.
SO 5-30-02 Žst Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy

Tento objekt řeší zřízení nové pěší vazby mezi vyústěním prodlouženého podchodu a
Bartoškovou ulicí, resp. Čestmírovou ulicí. Chodník má tři ramena o šířce 8m, dvě
vedoucí z podchodů a jedno rameno vedené rovnoběžně s linií Bartoškovy ulice.
V kratším ramenu je navrženo schodiště. V dokumentaci stavby je dále navržena
úprava poškozených stávajících komunikací staveništní dopravou – uvedení do
původního stavu.
Kabelovody, kolektory
Jedná se o tři kabelovody v souběhu. Kabelovod pro trakční vedení je délky cca 1700
m. Vedení je sestaveno ze dvou devítiotvorových multikanálů. Je veden podél 102
koleje až do místa přechodu a poté podél 201 koleje. Jsou navrženy dva přechody
kolejí. Počet šachet – 35, šachty jsou plastové a železobetonové s poklopem 600 mm x
900 mm.
Kabelovod pro VN kabely je délky cca 500 m. Vedení je sestaveno ze čtyř
devítiotvorových multikanálů. Je veden v druhém nástupišti a jsou navrženy dva
přechody kolejí. Počet šachet – 14, všechny jsou navrženy železobetonové s poklopem
600 mm x 900 mm. Z šachet vycházejí dle požadavků technologů vývody (multikanál a
nebo jednotlivé trubky HDPE).
Protihlukové objekty
Individuální proti hluková opatření (IPO) – rozumí se výměna nebo přetěsnění okenních
otvorů a balkonových dveří. Podkladem pro návrh IPO je akustická studie zpracovaná
firmou EKOLA Group s.r.o. v rámci zpracování oznámení EIA. Součástí této studie je
vytipování objektů, u kterých se bude navrhovat IPO. Objekty budou rozděleny do dvou
skupin – typ A (IPO se bude realizovat během stavby) a typ B (na základě kontrolního
měření, po dokončení stavby během zkušebního provozu, se prokáže nutnost IPO u
těchto objektů). IPO se realizuje v obytných místnostech, kde je překročena limitní
hodnota hluku ve smyslu platných ČSN a hygienických předpisů.
V dokumentaci pro stavební povolení bude odhadnuta plocha chráněných oken a to
v ochranném pásmu železnice (OPŽ) na všech fasádách, mimo OPŽ na fasádách
přilehlých k trati.
SO 4-50-01 Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, protihlukové stěny

Předmětem tohoto objektu je návrh protihlukových stěn v úseku Praha Zahradní Město
– Praha Vršovice. Rozsah a výška PHS vychází z hlukové studie řešené firmou Ekola
group s.r.o.
Hluková studie vyžaduje v tomto úseku trati vytvoření jednostranně pohltivé
protihlukové bariéry od km 181,380 do km 181,920 napravo od trati, délky 554 a výšky
4m od TK.
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SO 5-50-01 ŽST Praha Vršovice, protihlukové stěny

Předmětem předpokládané technické dokumentace je návrh protihlukových stěn
v úseku žst Praha Vršovice. Rozsah a výška PHS vychází z hlukové studie řešené
v rámci předkládaného oznámení. Hluková studie vyžaduje v tomto úseku trati vytvoření
jednostranně pohltivé protihlukové bariéry:
-

v km 183,246 – 183,920 napravo od trati, délky 676 m (z toho 143 m na mostech) a
výšky 4m od TK
v km 183,410 – 183,760 nalevo od trati, délky 352 m (z toho 125 m na mostech) a
výšky 4m od TK
v km 182,360 – 182,857 napravo od trati, délky 505 m (z toho 51 m na mostech) a
výšky 4m od TK
v km 182,857 – 183,000 napravo od trati, délky 143 m a výšky 4 m od TK

Pozemní objekty
SO 3-40-01 zast. Praha Zahradní město, technologická budova

Nový objekt bude situovaný vpravo od trati, za stanici Zahradní Město. Jedná se o čistě
technologický objekt navržen dle nároků na umístění zabezpečovacího a sdělovacího
zařízení, prostory pro silnoproudou technologii a minimální sociální zařízení pro
obsluhu. Nový objekt je vyzděný z tvárnic, se železobetonovým stropem a dřevěným
krovem.
ü Rozměry objektu: 28,15 x 12,80 m
ü Zastavěná plocha: 360,32 m2
ü Obestavěný prostor: 2163 m3
SO 2-40-02 ŽST Praha Zahradní město, odbavovací prostory pro cestující

Prostory pro cestující budou řešeny pod mostem nad ulicí Průběžná. Pod mostem přes
ulici Průběžná jsou navrženy prostory pro cestující. Prostory vyplňují vždy místo mezi
schodišti na nástupiště. Jsou řešeny ve dvou částech, situovaných mezi středními
schodišti. V jednom poli je čekárna s pokladnou, v druhém sociální zařízení pro
cestující. V krajních polích je rezerva pro umístění prodejen. Objekty budou řešeny jako
samostatné s oddělenou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce stěn bude zděná
z tepelněizolačních tvárnic. Bude opatřena provětrávaným zateplovacím systémem
s obkladem fasády patinovaným plechem.
SO 3-41-01 ŽST Praha Zahradní město, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do
podchodu

V rámci tohoto objektu je řešeno zastřešení tří nových nástupišť a zastřešení
navazujících přístupových ramp na nástupiště z podchodu „Ždánická“. Zastřešení
nástupišť bude v příčném řezu tvaru tzv. vlaštovky, tří základních typů lišících se dle
umístění ve stanici. Základem všech typů je páteřní prostorový příhradový nosník ve
tvaru rovnostranného trojúhelníka v příčném řezu výšky cca 0,6m, rozpětí pole cca 10,0
m. Z příhradového nosníku budou vyloženy příčníky v modulu 2,0 m, na které budou
zavěšeny podélné vaznice. Na podélné vaznice bude zavěšený střešní plášť.
V zastřešení dvou vnějších krajních nástupišť č. I a IV jsou páteřní nosníky neseny
v patě vetknutými sloupy s výškou cca +6,0m nad úroveň nástupiště. Sloupy jsou
umístěny v ose páteřního nosníku, který je ke sloupům připnutý táhly. V zastřešení
vnitřního nástupiště č. II jsou dva páteřní nosníky osově vzdálené cca 2,4 m, vzájemně
propojeny á 2,0m, zkříženými příčníky. Na začátku a konci zastřešení (cca 60 + 90
m),jsou zdvojené páteřní nosníky neseny v patě vetknutými sloupy, s výškou cca
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+6,0m nad úroveň nástupiště. Páteřní nosníky jsou k sloupům připnuty táhly. Střední
část zastřešení č. II (délky cca 117,0 m) je nesená dvěma pylony od sebe vzdálenými
cca 56,0m. Pylony jsou příčně rámovou konstrukcí o rozpětí cca 2,4 m výšky cca 15,0
m nad úroveň nástupiště, kotvené vetknutím do základové konstrukce mostního
objektu. Z hlav rámů jsou spuštěna táhla, na nichž jsou zavěšeny páteřní nosníky. Pro
vodorovné zatížení větrem a tlakovou vlnou od projíždějícího vlaku jsou páteřní nosníky
spojité, o třech polích, rozpětí cca 30,0 + 56,0 + 30,0m. Horizontálně prostorová tuhost
konstrukce jako celku je zajištěna tuhostí pylonů v obou směrech a tuhostí vodorovné
příhrady páteřních nosníků. Odvodnění zastřešení bude středovými žlaby a dále
dešťovými svody do samostatné kanalizace.
Délky zastřešení:
Ø Nástupiště č. I cca 233,0 m + zastřešení rampy 57,0m
Ø Nástupiště č. II cca 288,0 m + zastřešení rampy 76,0 m
Ø Nástupiště č. IV cca 205,5 m
SO 7-42-01 TM Praha Zahradní město, provozní budova

Nový objekt situovaný po pravé straně trati za stanicí Zahradní město. Je to čistě
technologický objekt navržen pro silnoproudou technologii.
ü Rozměry objektu: 54,20 x 17,95 m
ü Zastavěná plocha: 926,5 m2
ü Obestavěný prostor: 88 413 m3
SO 4-40-01 Zast. Praha Eden, technologická budova

Jedná se o nový objekt navržený u severního bočního nástupiště. Přístup je zajištěn
pomocí ramp využívaných cestujícími. Dle požadavků profesí jsou v domě umístěny
technologické místnosti a dopravní kancelář se sociálním zázemím. Návrh domu byl
inspirován drážní tematikou – dal by se chápat jako parafráze odstaveného vagonu –
jedná se o úzký dlouhý domek s obloukovou střechou. Tvar domu však není zcela
samoúčelný – vychází z možností vlastnictví pozemků, kdy kolem bočního nástupiště
byl ponechán relativně úzký pás vlastněný drážními subjekty. Úzký tvar dále usnadňuje
řešení střešních vazníků a umožňuje denní osvětlení všech navrhovaných prostor.
Jednopodlažní dům má rozměry 38,3 x 6,8 m, výšku 5,0 m; zastavěná plocha je 260,5
m2, obestavěný prostor je 1250 m3.
SO 5-40-01 Žst Praha Vršovice, technologická budova
Navrhovaný dům je situován do blízkosti stávajícího administrativního zázemí nádraží, u konce

severního bočního nástupiště. Přístup k domu je buď z tohoto peronu nebo po nové
komunikaci vedoucí z ulice Ukrajinská.
Dle požadavků profesí jsou v domě umístěny technologické místnosti a dopravní
kancelář se sociálním zázemím.
Návrh domu reagoval na relativně velký požadovaný objem místností rozdělením domu
na dvě nestejně velké části, příčnou uličkou je dům opticky zmenšen, zároveň je tím
umožněna lepší dostupnost jednotlivých místností. Toto rozdělení se odrazilo i na
barevném řešení fasád, kdy každé části byla přiřazena jedna barva, přičemž střecha
tuto barevnou kombinaci sceluje do kompaktní podoby. Jedna – menší – část bude
barvy oranžové, větší část a střecha bude pojednána méně výraznou a uklidňující
nádražáckou modří. Jako jistá návaznost na drážní objekty bude dům obložen vlnitým
(trapézovým) plechem výše zmíněné barevnosti.
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Jednopodlažní zděný dům má rozměry 45,4 x 10,3, výšku 5,5 m; zastavěná plocha je
468 m2, obestavěný prostor 2719 m3.
Dopravní technologie
Dopravní nároky jsou řešeny v akustické studii, která je přílohou oznámení, variantně, a
to bez tangenciální dopravy a s tangenciální dopravou.
Doprava bez tangenciální dopravy je stav, který by nastal jestliže by trať Praha Hostivař
- Praha hl.n. byla pouze součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Výše uvedená
trať se však nachází v intravilánu hlavního města Prahy a je tedy součástí souborů tratí,
po kterých se uvažuje provoz tangenciálních linek. V maximální možné míře tzv.
varianta s tangenciální dopravou nastane až po rekonstrukci resp. úpravě všech
dotčených tratí. Toto bude časově i finančně velmi náročné a není v tuto chvíli možné
přesně říci kdy toto nastane. Rozhodnutí investora SŽDC s.o. respektovat nejvyšší
možné zatížení tratí a na tento stav navrhnout opatření snižující hlukovou zátěž
okolního životního prostředí eliminuje do budoucna doplňování protihlukových opatření
PHS resp. IPO.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2011
2015

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Obec:

hl. m. Praha
Městské části Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 15

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližšími navazujícími rozhodnutími po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí budou kromě vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr:
o Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
k zásahu do vodního toku a VKP
o Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
o Souhlas s odnětím ze ZPF
Přehledná orientační situace (zmenšeno) a fotodokumentace záměru jsou uvedeny na
následujících stránkách, podrobnější situace stavby v odpovídajícím měřítku potom
v příloze předkládaného oznámení.
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Fotodokumentace zájmového území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dočasný zábor ZPF
Stavba bude realizována převážně na pozemcích dráhy. Při realizaci stavby však bude
nutné dočasně využít některých přilehlých, mimodrážních pozemků pro plochy zařízení
stavenišť a přístupy ke staveništi. Vzhledem k charakteru prací, prováděných převážně
při výlukách železničního provozu, se u těchto záborů nepředpokládá využívání daných
pozemků na období delší než jeden rok. Dočasné využití některých mimodrážních
pozemků bude rovněž nutné v případě úprav nebo přeložek kabelů (inženýrských sítí),
zde se jedná o lokální zábory malého rozsahu s časovým využitím řádově několika dní.
V některých případech se bude jednat pouze o vstupy na mimodrážní pozemky za
účelem umožnění provedení některých prací. Ve všech výše zmíněných případech jsou
dotčené pozemky charakterizovány jako dočasný zábor. V případě umístění drobných
a jednoduchých staveb mimo pozemek dráhy jako jsou základy trakčního vedení,
drobné objekty odvodnění nebo již zmíněné přeložky a úpravy inženýrských sítí, jsou
tyto zábory řešeny jako dočasný zábor a posléze věcné břemeno.
Tab.: Dočasné zábory pozemků
katastrální území Nusle

V tomto katastrálním území nejsou předpokládány žádné dočasné zábory.
katastrální území Michle
parcela KN č.
2945
3400
3188/1
2352/8
2352/33

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
669
3262
8481
605
6698

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
43
144
35
70
245
537

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Michle nedochází k žádným
dočasným záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Krč
parcela KN č.
3320/1
3319/1

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
56007
8729

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

2

vynětí ( m )
neuvedeno
neuvedeno

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Krč nedochází k žádným
dočasným záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Strašnice
parcela KN č.
3170
3178
3423
3424
3425/1
3425/2
3426/1
3426/2
3426/3
3433/1
4298/1
4298/3
4298/6
4302/1
4324
4438

kód BPEJ

22611

2

výměra parcely (m )
2171
1836
214
1047
428
108
904
2365
2886
11318
1017
691
172
53798
1442
3049

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
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parcela KN č.
4479/1
4481/1
4482/1
4500/2
4511
4550/1

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
7292
22994
4303
343
707
25454

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
469
5935
390
34
449
160
11845

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Strašnice nedochází k žádným
dočasným záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Vinohrady
parcela KN č.
4352/4
4413

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
50
622

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
12
324
336

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Vinohrady nedochází k žádným
dočasným záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Vršovice
parcela KN č.
1750/1
1817/2
1864/2
1868/5
1872/1
2084/2
2087
2088
2129/2
2193/1
2213/2
2221
2487/1
2501/1
2525/1
2528

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
3218
964
199
1075
11187
458
85
67
817
14048
403
3182
9095
19811
17567
405

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
520
59
15
350
141
188
7
48
667
232
39
34
697
487
1595
377
5456

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Vršovice nedochází k žádným
dočasným záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Záběhlice
parcela KN č.
2845/1
2845/53
2845/54
2845/56
2845/58
5753/1

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
54635
209
2081
1138
437
4690

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
370
8
138
37
25
29
607

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Záběhlice nedochází k žádným
dočasným záborům v kategorii ZPF.
Trvalý zábor ZPF
V některých, v rámci uvedeného záměru však minimálních, případech je nezbytné
v rámci stavby trvale zabrat některé pozemky za účelem rozšíření komunikace,
výstavbě křídel mostních objektů a při obnově odvodňovacích zařízení a úpravě
zemního tělesa podle platných norem, předpisů, vyhlášek a vzorových listů železničního
spodku. Tyto pozemky jsou charakterizovány jako trvalý zábor.
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Tab.: Trvalé zábory pozemků
katastrální území Nusle
parcela KN č.
362
2975

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
1653
9267

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
932
260
1192

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Nusle nedochází k žádným
trvalým záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Michle

V tomto katastrálním území nejsou předpokládány žádné trvalé zábory.
katastrální území Krč

V tomto katastrálním území nejsou předpokládány žádné trvalé zábory.
katastrální území Strašnice
parcela KN č.
3418/1
3426/1
3426/3
3426/4
4298/1
4438
4482/1
4482/3
4501/64
4501/159

kód BPEJ

22611

2

výměra parcely (m )
3110
904
2460
760
1017
3049
4303
264
332
229

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
celkem

2

vynětí ( m )
308
340
2460
228
211
375
90
18
332
229
4591

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Strašnice dochází z celkových
trvalých nároků 4 591 m2 na plochy k trvalému záboru ZPF o rozloze 228 m2.
katastrální území Vinohrady
parcela KN č.
4207
4352/6

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
537
1

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
537
1
538

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Vinohrady nedochází k žádným
trvalým záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Vršovice
parcela KN č.
2035
2036/1
2039/1
2490

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
868
511
5580
564

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
celkem

2

vynětí ( m )
112
58
260
116
546

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Vršovice nedochází k žádným
trvalým záborům v kategorii ZPF.
katastrální území Záběhlice
parcela KN č.
1436
1436/2
1436/4
1436/5
1444/4
1446
1447

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
808
2365
5592
1217
812
1463
74

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
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parcela KN č.
1448
1450/2
1450/3
1450/4
1450/5
1450/6
2094/1
2094/37
5764/3
5950/5

kód BPEJ

2

výměra parcely (m )
2867
7
14
36
24
10
57674
832
375
93

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
celkem

2

vynětí ( m )
178
7
14
36
24
10
122
181
375
93
6830

Jak je z uvedené tabulky patrné, v katastrálním území Záběhlice nedochází k žádným
trvalým záborům v kategorii ZPF.
Z uvedeného přehledu je patrné, že jediné nároky na trvalé zábory v kategorii ZPF jsou
v k.ú. Strašnice o celkové rozloze 228 m2.
Dočasný a trvalý zábor PUPFL
S realizací posuzovaného záměru není spojen žádný dočasný respektive trvalý zábor
pozemků určených pro plnění funkce lesa.
Zvláště chráněná území přírody
Záměr se nachází mimo dosah zvláště chráněných území přírody, ani s nimi není
v územním kontaktu.
Ochranná pásma
Ochranná pásma vodních zdrojů
Dle provedených konzultací neprochází posuzovaný záměr žádným ochranným
pásmem vodních zdrojů.
Ochranná pásma zvláště chráněných území
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody nejsou polohou posuzovaného
záměru dotčena.
Ochranné pásmo lesa
Ochranná pásma lesních porostů (50 m od hranice lesních pozemků) jsou dotčena
následovně:
Ø k.ú. Vršovice: 2439/1
Ø k.ú. Strašnice: 4099, 4103, 4104/11
Ø k.ú. Michle: 2865/1
Ochranné pásmo dráhy
Navrženými stavebními úpravami nedochází k zásadním příčným posunům stávající
polohy kolejí. Příčné posuny kolejí se pohybují řádově do 1m a nemají tedy zásadní vliv
na vnější hranici ochranného pásma dráhy. V souladu se zákonem o drahách se proto
hranice ochranného pásma dráhy nemění.
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od
osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30m od hranic obvodu dráhy.
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Ochranné pásmo silnic
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II.třídy a provozu na nich mimo
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Ochranná pásma silnic
se zřizují podle Zákona o pozemních komunikacích číslo 13, ze dne 23.ledna 1997, dle
§ 30. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti:
Ø 100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní
místní komunikace anebo od osy větví jejich křižovatek
Ø 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.třídy a ostatních
místních komunikací I.třídy
Ø 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy nebo
III.třídy a místní komunikace II.třídy.
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie
Veškerá kabelová vedení nová i stávající mají stanovené hranice ochranného pásma 1
m pro vedení do 110 kV a 3m pro vedení nad 110 kV od krajního kabelu na každou
stranu. Elektrizovanou trať budou křižovat venkovní vzdušná vedení. Ochranné pásmo
venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení
na každou stanu:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
1m pro závěsná kabelová vedení
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
2 m pro vodič s izolací
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
7 m pro vodič bez izolace
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 m
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně: 15 m
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně: 20 m
u napětí nad 400 kV:
30 m

Ochranné pásmo plynovodů
Trať Benešov u Prahy – Čerčany křižují vysokotlaké a středotlaké plynovody u nichž
jsou ochranná pásma. Ochranným pásmem je prostor v blízkosti plynárenského
zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení
měřeno kolmo na jeho obrys.
Ochranné pásmo činí:
ü u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně:
4m
ü u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně:
4m
ü u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny
v zastavěném území obce:
1m
U plynových zařízení se dále podle zákona č.222/1994 Sb. stanovuje bezpečnostní
pásmo, které je definováno stejně jako ochranné pásmo, ale je pro:
ü vysokotlaký plynovod do DN 100:
ü vysokotlaký plynovod do DN 250:

15 m
20 m

Ochranné pásmo telekomunikací
Ochranné pásmo telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
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B.II.2. Voda
Nároky na vodu v etapě výstavby
Pitná voda
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je uvedena v následujícím
přehledu a vychází z celkové uvažované délky prací v rámci předkládané optimalizace
– II. část a z uvažovaného počtu 200 pracovníků v rámci stavby :
Ø pitná
Ø mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
3

Spotřeba vody roční [m ]
3
Spotřeba vody celková [m ]

9 000
15 000

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci stávajících
vodovodních přípojek, případně bude pitná voda na staveniště dovážena v PET lahvích
a na staveništi budou používána pouze chemická WC. Detailnější spotřeba vody pro
vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě
požadavků hlavního dodavatele stavby.
Technologická voda
Nároky na technologickou vodu v etapě vlastní výstavby - zejména pro výrobu betonů a
maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles a stavbu mostu
nebyly v etapě zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se
předpokládá u standardních dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu.
Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

ochrana proti

Nároky na vodu v etapě provozu
Zásobování vodou bude řešeno ze stávajících veřejných vodovodních řadů a hydrantů.
V rámci předkládaného záměru se jedná o nové vodovodní přípojky pro technologickou
budovu žst. Praha Zahradní město a trakční měnírnu Zahradní město, technologickou
budovu žst. Praha Vršovice obvod Eden a pro technologickou budovu žst. Praha
Vršovice.
Všechny objekty budou vodovodními přípojkami DN 50 napojeny na stávající vodovodní
řady. Detailní upřesnění bude součástí další projektové přípravy.
Nároky na potřebu vody pro pozemní objekty
Předpokládaná spotřeba vody je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu.
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Technologická budova žst. Praha Zahradní Město a TM Zahradní Město
Qdenní = 480 l/den
Qmax. denní = 0,3 m3/den
Qroční = 120 m3/rok
Technologická budova žst . Praha Vršovice obvod Eden
Qdenní = 240 l/den
Qmax. denní = 0,3 m3/den
Qroční = 60 m3/rok
Technologická budova žst . Praha Vršovice
Qdenní = 240 l/den
Qmax. denní = 0,3 m3/den
Qroční = 60 m3/rok
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Ostatní surovinové zdroje
Přesné specifikace nároků na surovinové zdroje budou upřesněny v dalších stupních
projektové dokumentace. Ve stávající etapě prací jsou predikovány souhrnné orientační
údaje o nárocích stavby, které jsou uvedeny v následujících tabulkách:
SO 2-10-01
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SO 2 – 11 - 01
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SO 3 – 10 - 01
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SO 4 – 10 - 01
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SO 4 – 11 - 01
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SO – 5 – 10 - 01
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SO 5 – 11 - 01

Určitá množství surovinových zdrojů pro rekonstrukci a novou stavbu budou získána
z recyklace štěrkového lože - část tvoří nové štěrkové lože, část podkladní vrstvy jako
náhrada zásypových zemin. V rámci stavby budou spotřebovávány standardní stavební
hmoty od subdodavatelů realizátora stavby v co nejmenší vzdálenosti od stavby, podle
vhodnosti ekonomických ukazatelů. Požadavek na dovoz určitého objemu štěrkového
lože bude realizován výhradně po železnici.
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Nároky na energie
Elektrická energie
Stávající rozvody nn budou demontovány v celém rozsahu včetně napojení na
distribuční síť nn PRE a.s. Během výstavby bude v nutných případech zajišťováno
provizorní napájení stávajících odběrných míst způsobem, který bude respektovat
postupy výstavby jednotlivých částí stavby.
V novém stavu budou nové rozvody řešeny z nové rozvodny nízkého napětí
v příslušném technologickém objektu respektive nové TS 22/0,4 kV SŽDC s.o. Rozvody
budou zajišťovat napojení veškerých odběrů v oblasti stavby, tzn. nových a stávajících
zachovaných objektů, podchodů, zastřešení a napájení venkovního osvětlení stanic,
zastávky, přístupových ploch a provozních areálů.
Výstavba
Jednotlivá zařízení staveniště budou podle potřeby a technických možností napojena na
inženýrské sítě.
Staveniště a zařízení staveniště budou připojena na stávající rozvod elektrické energie,
případně lze podle místních podmínek využít stávajících veřejných rozvodů nebo
pojízdné agregáty.
Provoz
Nároky energie lze bilancovat dle jednotlivých stanic v rámci předkládaného záměru:
Ž.st.Praha Zahradní Město
Nový instalovaný/soudobý příkon:
Celková roční spotřeba včetně:

190 kW
119 MWh/rok

Žst Praha Vršovice Eden
Nový instalovaný/soudobý příkon:
Celková roční spotřeba včetně:

113 kW
70 MWh/rok

Žst Praha Vršovice
Nový instalovaný/soudobý příkon:
Celková roční spotřeba včetně:

362 kW
220 MWh/rok

II. část celkem
Nový soudobý příkon vč. EOV:
Celková roční spotřeba včetně:

1490 kW
2445 MWh/rok

Stávající soudobý příkon vč. EOV:
Celková stávající roční spotřeba:

869 kW
1595 MWh/rok

Zemní plyn
Dle projektových podkladů záměr negeneruje žádné nároky na zemní plyn.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba

Vzhledem k tomu, že se jedná o železniční investici bude podstatná část materiálů a
hmot dopravována po železnici.
Hlavní dopravní trasy k jednotlivým stavebním objektům budou vedeny po stávajících
silnicích II. a III. třídy a po místních komunikacích. Dále budou využívány stávající
zpevněné a nezpevněné veřejné cesty.
V ojedinělých případech bude nutno vybudovat nové
přístupové cesty po
nezpevněném terénu. Tyto nové komunikace budou zpevněné kamenivem nebo
panely. Technické řešení a finanční ohodnocení těchto přístupů je součástí těch
stavebních objektů, ke kterým komunikace zajišťuje přístup. Po ukončení realizace
stavby budou tyto provizorní přístupy odstraněny a terén uveden do původního stavu.
Plochy zařízení staveniště (ZS) jsou situovány podle návrhu jednotlivých zpracovatelů
SO (železniční svršek a spodek, mosty, budovy, komunikace). Návrh byl proveden
s ohledem na konfiguraci terénu, předpokládané potřeby dodavatele, vlastnické vztahy
k okolním pozemkům a jejich využití. Plochy ZS jsou situovány převážně tak, aby byly
dostupné ze stávajících komunikací nebo drážního tělesa.
Převážná část trasy nové trati mezi žst Zahradní Město a žst Vršovice vede plochami
dnes již opuštěného seřaďovacího nádraží Vršovice. Pro vlastní stavbu je ale vymezen
jen poměrně úzký pruh, který neumožňuje umístit zde plochy potřebné pro zařízení
staveniště jednotlivých částí stavby. Jedinou možnost pro zřízení ústředního
stavebního dvora je na ploše, sousedící s místem, uvažovaným pro umístění nové
trakční měnírny Zahradní Město. Uvažovaný prostor se nalézá mezi stávající tratí
Hostivař – Vršovice, vedoucí přes zastávku Strašnice a novou trasou, cca mezi km
179,0 – 179,2. Přístupová komunikace by navazovala na cestu, budovanou jako přístup
k měnírně od ulice V korytech. Rovněž napojení na inženýrské sítě by bylo možno
navázat na sítě k měnírně. Rozměr uvažované plochy se pohybuje kolem 13 500 m2.
Z hlediska bilance kontaminovaného štěrkového lože respektive kontaminované zeminy
v rámci stavby v objemu cca 2510 tun nelze předpokládat významnější zatížení
komunikační sítě v nejbližším okolí zájmového území. Dále je očekáván objem cca
1000 tun demoličního odpadu. Další objemy očekávaných odpadů budou upřesněny
v další projektové přípravě, celkový objem však lze očekávat objemově řádově do 500
tun, které by měly být přepravovány po komunikacích. Většina vznikajících odpadů
bude vznikat v úvodních fázích výstavby. Z uvedených bilancí lze předpokládat
v úvodních fázích výstavby vyvolané pohyby TNA v průměru 8 pohyby TNA/hod.
Uvedený údaj lze však považovat za orientační odhad, který bude upřesněn v další
projektové přípravě. Ve vztahu k etapě výstavby jsou pro minimalizaci negativních vlivů
vyvolané staveništní dopravy formulována odpovídající doporučení.
Provoz

Stávající stav
Současný rozsah dopravy vychází z Grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2005/2006.
Grafikon 2005/2006 je pro specifikaci současného stavu vhodnější než GVD 2006/2007,
neboť neobsahuje výluky a omezení jako GVD 2006/2007. Výluky a omezení jsou
způsobeny optimalizací traťových úseků v předcházejícím staničení. Následující
doprava je uvedena bez lokomotivních vlaků (LV). Vzhledem k důvodům, uváděným
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v úvodu předkládaného oznámení, které objasňují rozdělení stavby na dvě části je pro
konzistentnost celého materiálu uváděna doprava na celém řešeném úseku
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží, neboť je v tomto
oznámení dokládána i hluková studie pro celý řešený úsek .
Rozsah dopravy v traťovém úseku Praha – Hostivař – Praha Vršovice osobní nádraží
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Odb. Záběhlice (sudý směr)
Odbočka Železný most – Praha Hostivař (lichý směr)
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Expp
2
2
4
Rpp
10
10
20
Sppp
2
2
4
Oszz
29
33
62
Svpp
3
3
Osobní celkem
46
47
93
Nexpp
Rnpp
1
1
Pnpp
Mnzz
Nákladní celkem
1
1
Celkem
47
47
94

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 1 Sp, 5 Os, 1 Sv, 1 Nex,
lichý směr: 1 Sp, 8 Os.
Současný rozsah dopravy v úseku Odb. Železný most – Praha Vršovice os.n.
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Expp
2
2
4
Rpp
10
10
20
Sppp
2
2
4
Oszz
29
33
62
Svpp
3
3
Osobní celkem
46
47
93
Nexpp
Nexzz
Rnpp
1
1
Rnzz
Pnpp
Mnzz
Mnzz
Nákladní celkem
1
1
Celkem
47
47
94

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 1 Sp, 5 Os, 1 Sv, 1 Nex,
lichý směr: 1 Sp, 8 Os.
Současný rozsah dopravy v úseku Odb. Záběhlice – Praha Vršovice vj.n. (sudý směr)
Praha Vršovice odj. n. – Odb. Železný most (lichý směr)
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Expp
Rpp
Sppp
Oszz
Svpp
Osobní celkem
Nexpp
Nexzz
Rnpp
Rnzz
Pnpp
Mnzz
Mnzz
Nákladní celkem
Celkem
-
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Současný rozsah dopravy v úseku Praha Vršovice – Krč – Vrané n.Vlt.
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Oszz
18 + 4 Ruš.
18 + 3 Ruš.
36 + 7
Svpp
1
2
3
Osobní celkem
19 + 4 Ruš.
20 + 3 Ruš.
39 + 7 Ruš.
Mnzz
4
4
8
Nákladní celkem
4
4
8
Celkem
23 + 4 Ruš.
24 + 3 Ruš.
47 + 7 Ruš.

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 4 Os, 1 Mn,
lichý směr: 3 Os.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Malešice - Praha Vršovice – Výh. Vyšehrad
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Svpp
1
1
Osobní celkem
1
1
Nex
3
2
5
Mn
1
1
2
Nákladní celkem
4
3
7
Celkem
5
3
8

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 1 Sv, 1 Nex,
lichý směr: 1 Mn.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Malešice - Praha Vršovice
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
R
2
2
Svpp
14
5
19
Osobní celkem
16
5
21
Rn
1
1
Nákladní celkem
1
1
Celkem
16
6
22

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 4 Sv,
lichý směr: 2 Sv, 1 Rn.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Malešice – Praha Vršovice odj.n.
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Sv
11
10
21
Osobní celkem
11
10
21
Celkem
11
10
21

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 2 Sv,
lichý směr: 2 Sv.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Malešice – Praha Vršovice ček. kol.
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Vn
3
4
7
Pn
10
7
17
Rn
2
2
Nákladní celkem
13
13
26
Celkem
13
13
26

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 7 Pn, 2 Vn,
lichý směr: 2 Rn, 1 Vn.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Vršovice odj.n. – Praha Vršovice
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Sv
50
24
74
Osobní celkem
50
24
74
Celkem
50
24
74

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 17 Sv,
lichý směr: 3 Sv.
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Současný rozsah dopravy v úseku Praha Vršovice – Praha hl.n. (III. Tunel)
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
EC, IC, Rzz
11
13
24
Spzz
2
2
4
Oszz
29
33
62
Svpp
33
27
60
Osobní celkem
75
75
150

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 11 Sv, 6 Os, 1 Sp,
lichý směr: 1 Sv, 1 Sp, 8 Os.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Vršovice – Praha hl.n. (II. Tunel)
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
EC, IC, Rzz
6 + 1 Ruš.
7 + 8 Ruš
13 + 9
Oszz
25 + 2 Ruš.
25 + 2 Ruš.
50 + 4
Svpp
59
71
130
Osobní celkem
90 + 3 Ruš.
103 + 8 Ruš.
193 + 13 Ruš.

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 12 Sv, 6 Os,
lichý směr: 14 Sv, 4 Os.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha hl.n. – Praha Smíchov (I. Tunel)
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
R
30
32
32
Sp
1
1
2
Oszz
39
37
76
Svpp
19
19
38
Osobní celkem
89
89
178
Rn
4
3
7
Mn
1
1
Nákladní celkem
5
3
8
Celkem
94
92
186

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 2 Sv, 6 Os, 5 R,
lichý směr: 4 Sv, 4 Os, 4 R.
Současný rozsah dopravy v úseku Praha Malešice – Praha Hostivař
Druh vlaku
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
Nex, Rn
18
18
36
Pn
1
1
2
Mn
1
1
2
Nákladní celkem
20
20
40
Celkem
20
20
40

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 6 Nex, 1 Pn,
lichý směr: 8 Nex, 1 Pv.
Druh vlaku
Sv
Celkem

Současný rozsah dopravy v úseku ONJ – Praha Vršovice os. n.
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
39
64
103
39
64
103

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 12 Sv,
lichý směr: 8 Sv.
Druh vlaku
Sv
Celkem

Současný rozsah dopravy v úseku ONJ – Praha Vršovice odj. n
Směr sudý
Směr lichý
Celkový počet vlaků
61
34
95
61
34
95

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 19 Sv,
lichý směr: 5 Sv.

61

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.,
II. ČÁST, PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Hmotnosti vlaků, jejich délky a stanovená rychlost pro současný stav
Druh vlaku

Hnací vozidlo

Ex, R
Sp
Os
Rn

363
363,362
451,452
123

Zatížení
vt
550
550
210
1020

Délka
Vlaku v m
300
300
94
500

Maximální souč.
rychl.
100
100
100 /95
65

Výhledový stav
Ve výhledovém stavu byly posuzovány dvě situace. Provoz na optimalizovaném
traťovém úseku:
1. s tangenciální dopravou,
2. bez tangenciální dopravy.
Rozsah dopravy zmíněných situací je uveden v následujícím přehledu.
Výhledový stav s tangenciální dopravou
Výhledový rozsah dopravy byl převzat z ÚTS Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař (včetně) – Praha hl.n. dopracování 2 a aktualizován dle Studie „Napojení nové
trati III. TŽK Praha – Beroun do železničního uzlu Praha“. V této dopravě jsou
zohledněny požadavky ROPIDu a MD O190.
V traťovém úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Druh vlaku
Expp
Rzz
Spzz
Oszz příměstská
Oszz městská
Osobní celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
3
3
12
12
8
8
28
28
49
49
100
100

Celkem
6
24
16
56
98
200

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 12 Os, 2 R,
lichý směr: 12 Os, 2 R.
V traťovém úseku Praha Hostivař – Praha Vršovice os.n.
Druh vlaku
Vn
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl.směr lichý
1
1
-

Celkem
1
1

Pouze v denní době.
V traťovém úseku Praha Hostivař – Praha Smíchov
Druh vlaku
Rn
Pn
Mn
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
2
1
1
2
2
5
3

Pouze v denní době.
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V traťovém úseku (Roztoky u Pr. - Praha Libeň) - Praha Malešice – Praha Hostivař
Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
38
38
38
38
14
11
6
8
4
12
10
7
5
43
34
81
72

Druh vlaku
Os
Celkem
Nex
Rn
Vn
Pn
Mn

Celkem
76
76
25
14
4
22
12
77
153

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Os, 4 Nex, 6 Pn,
lichý směr: 3 Os, 3 Nex, 7 Pn.
V traťovém úseku (P. Běchovice - Praha Libeň) - Praha Malešice – Praha Smíchov
Druh vlaku
Os
Celkem
Rn
Pn
Mn
Celkem nákladní
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
38
38
38
38
3
4
2
2
2
7
6
45
44

Celkem
76
76
7
2
4
13
89

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Os, 3 Rn, 2 Pn, 2 Mn,
lichý směr: 3 Os, 3 Rn, 2 Mn.
V traťovém úseku (Vysočany) - Praha Malešice – Praha Krč – Praha Radotín
Druh vlaku
Os
Celkem osobní
Nex
Rn
Vn
Pn
Celkem nákladní
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
38
38
38
38
4
7
1
7
5
24
22
36
34
74
72

Celkem
76
76
11
1
12
46
70
146

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Os, 10 Pn,
lichý směr: 3 Os, 10 Pn.
V traťovém úseku (Mělník - Praha Vysočany) - Praha hl.n. – Praha Krč – Praha
Braník
Druh vlaku
Os
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha hl.n. – Praha Krč (P. Braník)
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
28
28
28
28

Celkem
56
56

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Os,
lichý směr: 3 Os.
Druh vlaku
Sv
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha hl.n. - Vršovice
Směr sudý
Směr lichý
106
106
106

106

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 16 Sv,
lichý směr: 16 Sv.
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Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Vršovice vj. - ONJ
Směr sudý
Směr lichý
64
64

Druh vlaku
Sv
Celkem

64

64

Celkem
128
128

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 10 Sv,
lichý směr: 9 Sv.
Druh vlaku
Sv

Výhledový rozsah dopravy v úseku ONJ – Praha Vršovice odj. n
Směr sudý
Směr lichý
42
42

Celkem

42

42

Celkem
84
84

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 7 Sv,
lichý směr: 6 Sv.
Výhledový rozsah dopravy v úseku ONJ – Praha Malešice
Směr sudý
Směr lichý
20
20

Druh vlaku
Sv
Celkem

20

20

Celkem
40
40

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Sv,
lichý směr: 3 Sv.
Hmotnosti, délky vlaků a předpokládaná rychlost – IV. koridor
Druh vlaku

Hnací vozidlo

EC
IC, R
Os, Sp
Os příměstská
Os městská
Os -tangenty
Nex
Rn
Vn
Pn
Mn

680
350
363
471
452
363
363
363
363
742

Zatížen v t směr
S/L
340
450
300
325
220
200
2000/1300
2000/1300
800
2000/1300
1000/1000

Délka vlaku v m
170
300
220
135
200
170
550
550
650
650
550

Maxim. V po
optimalizaci
160
140
120
120
100
100
120
100
100
80
80

Výhledový stav s tangenciální dopravou
V traťovém úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Druh vlaku
Expp
Rzz
Spzz
Oszz příměstská
Oszz městská
Osobní celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
3
3
12
12
8
8
28
28
49
49
100
100

Celkem
6
24
16
56
98
200

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 12 Os, 2 R,
lichý směr: 12 Os, 2 R.
V traťovém úseku Praha Hostivař – Praha Vršovice os.n.
Druh vlaku
Vn
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
1
1
-

Pouze v denní době.
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V traťovém úseku Praha Hostivař – Praha Smíchov
Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
2
1
1
2
2
5
3

Druh vlaku
Rn
Pn
Mn
Celkem

Celkem
2
2
4
8

Pouze v denní době.
V traťovém úseku (Roztoky u Pr. - Praha Libeň) - Praha Malešice – Praha Hostivař
Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
14
11
6
8
4
12
10
7
5
43
34

Druh vlaku
Nex
Rn
Vn
Pn
Mn
Celkem

Celkem
25
14
4
22
12
77

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 4 Nex, 6 Pn,
lichý směr: 3 Nex, 7 Pn.
V traťovém úseku (P. Běchovice - Praha Libeň) - Praha Malešice – Praha Smíchov
Druh vlaku
Rn
Pn
Mn
Celkem nákladní

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
3
4
2
2
2
7
6

Celkem
7
2
4
13

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Rn, 2 Pn, 2 Mn,
lichý směr: 3 Rn, 2 Mn.
V traťovém úseku (Vysočany) - Praha Malešice – Praha Krč – Praha Radotín
Druh vlaku
Nex
Rn
Vn
Pn
Celkem nákladní

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
4
7
1
7
5
24
22
36
34

Celkem
11
1
12
46
70

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 10 Pn,
lichý směr: 10 Pn.
V traťovém úseku (Mělník - Praha Vysočany) - Praha hl.n. – Praha Krč – Praha
Braník
Druh vlaku
Os
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha hl.n. – Praha Krč (P. Braník)
Počet vl. směr sudý
Počet vl. směr lichý
28
28
28
28

Celkem
56
56

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Os,
lichý směr: 3 Os.
Druh vlaku
Sv
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha hl.n. - Vršovice
Směr sudý
Směr lichý
106
106
106
106

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 16 Sv,
lichý směr: 16 Sv.
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Druh vlaku
Sv
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku Praha Vršovice vj. - ONJ
Směr sudý
Směr lichý
64
64
64
64

Celkem
128
128

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 10 Sv,
lichý směr: 9 Sv.
Druh vlaku
Sv
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku ONJ – Praha Vršovice odj. n
Směr sudý
Směr lichý
42
42
42
42

Celkem
84
84

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 7 Sv,
lichý směr: 6 Sv.
Druh vlaku
Sv
Celkem

Výhledový rozsah dopravy v úseku ONJ – Praha Malešice
Směr sudý
Směr lichý
20
20
20
20

Z toho v noční době (22 – 6 hod.) sudý směr: 3 Sv,
lichý směr: 3 Sv.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Při provádění
prací na železničním svršku se nepředpokládá recyklace stávajícího štěrkového lože v místě
stavby a dle projektové dokumentace k územnímu řízení je předpokládán odvoz štěrkového
lože na recyklační základnu mimo řešené zájmové území.
Plošné zdroje:
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde krátkodobě během realizace stavby, a to především
emisemi z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu a při rekonstrukci
štěrkového lože trati (zvýšená prašnost v trase trati). Po dokončení stavby – vzhledem
k provozování výhradně elektrické trakce – nedojde k zatížení ovzduší cizorodými
látkami z provozu železnice.
Zatížení ovzduší cizorodými látkami je možno minimalizovat těmito kroky:
- koordinací stavebních prací
- koordinací přesunů stavební techniky
- optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut
- snižováním prašnosti kropením
- udržováním techniky v čistotě a hlavně v dobrém technickém stavu
Vzhledem k charakteru zdroje a současné fázi projektové přípravy nelze rozlohy a dobu
trvání jednotlivých zdrojů kvantifikovat. Lze však predikovat dobu působení zdrojů, která
bude omezena pouze na dobu výstavby. Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi
projektové přípravy a nemožnosti určit klimatické období, ve kterém budou plošné
zdroje existovat nelze množství emitovaných škodlivin stanovit.
V doporučeních předkládaného oznámení jsou v příslušné kapitole formulována
doporučení směřující k eliminaci sekundární prašnosti v souvislosti s plošnými zdroji
znečištění ovzduší.
Liniové zdroje:
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou v etapě výstavby bylo
pracováno s emisními faktory, které jsou uvedeny v další části předkládaného
oznámení. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na
kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06. Tento
uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů
(µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní
poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program
MEFA, který tyto emisní faktory obsahuje, umožňuje výpočet pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro
lidské zdraví. Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní
prekurzory tvorby přízemního ozonu a fotooxidačního smogu. MEFA 06 umožňuje
výpočet emisí následujících sloučenin:
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Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují
současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta
použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako
výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road
Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména
výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice
nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se
zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Program MEFA
06 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02).
Oproti předchozí verzi umožňuje provádět výpočet souborů dat s charakteristikami
dopravních situací. V rámci předkládaných variant bylo pracováno z hlediska liniových
zdrojů emisí s následujícími emisními faktory:
Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ
vozidla
OA
TNA
BUS

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

NOx
0.1175
1.4191
3.0755

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0.0005
0.0659
0.0524

Benzen
0.0019
0.0075
0.0098

Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Upřesnění údajů
o výstavbě a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení a rozhodující bilance přepravních nároků po předpokládaných
komunikacích, které budou využívány v etapě výstavby a které byly specifikovány
v předcházejících částech oznámení. Při uvažovaných 8 pohybech TNA/hod a při
předpokládané 14 hodinové pracovní době jsou očekávány následující emise:
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Tab.: Emise z liniových zdrojů
úsek
-1

komunikace

g/m.s
7.569E-06

NOx
-1
kg/km.den
0.1589392

-1

g/m.s
4E-08

Benzen
-1
kg/km.den
0.00084

-1

g/m.s
3.515E-07

PM 10
-1
kg/km.den
0.0073808

Přístupová cesta k ústřednímu stavebnímu dvoru, odkud je předpokládán odvoz
rozhodujících objemů nákladními automobily
povede přístupovou komunikací
k zařízení staveniště, která by navazovala na cestu budovanou jako přístup k měnírně
od ulice V korytech.
Provoz
Bodové zdroje
Dle předaných projektových podkladů není s posuzovaným záměrem spojen žádný
bodový zdroj znečištění ovzduší. K vytápění provozních objektů nebudou využívána
fosilní paliva, ale elektrická energie.
Plošné zdroje
Předkládaný záměr negeneruje žádný nový plošný zdroj znečištění ovzduší.
Liniové zdroje
Záměr nebude novým zdrojem emisí z liniových zdrojů, protože v době uvedení záměru
do provozu včetně tangenciální dopravy se nezmění stávající počet neelektrifikovaných
vlakových souprav v celém optimalizovaném traťovém úseku Praha Hostivař – Praha
hl.n.
B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Splaškové vody
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby
a je tedy shodná s bilancovanými nároky na vodu. Upřesnění požadavků na dodávky
vody a určení jejího množství pro sociální potřebu bude provedeno v prováděcích
projektech na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. V rámci stavby budou
vyžívána chemická WC.
Srážkové vody
Srážkové vody lze očekávat pouze z navrženého zařízení staveniště. Dle projektových
podkladů je nejvhodnější lokalitou pro zřízení ústředního stavebního dvora plocha
sousedící s místem uvažovaným pro umístění nové trakční měnírny Zahradní město.
Uvažovaný prostor se nalézá mezi stávající tratí Hostivař – Vršovice, vedoucí přes
zastávku Strašnice a novou trasou, cca mezi km 179,0 – 179,2. Rozměr uvažované
plochy se pohybuje kolem 13 500 m2. Dle názoru zpracovatele oznámení nelze
vzhledem k pohybu staveništní techniky vyloučit možnost kontaminace srážkových vod
z plochy tohoto ústředního stavebního dvora. Je doporučeno realizovat zemní jímky
nebo jiná ekvivalentní opatření i pro drobná zařízení stavenišť (mosty, propustky)
v případě, že hrozí nebezpečí znečištění povrchových vod. Zemní jímky mají zabezpečit
ochranu povrchových vod (a potažmo i podzemních vod) z hlediska nerozpustných
látek, případně ropných látek. V rámci posuzovaného záměru nepovažujeme za účelné
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vybavení zemních jímek nornými stěnami nebo jiným opatřením z hlediska ochrany vod
vůči ropným látkám. Za dostatečné opatření považujeme zabezpečení předmětného
provozu (zařízení staveniště) prostředky na likvidaci ropných látek (Vapex apod.).
Technologické vody
Nové technologické odpadní vody v rámci předkládaného záměru v etapě výstavby
vznikají v prostorech zařízení staveniště mimo posuzovaný záměr a jeho zařízení
stavenišť.
Provoz

Splaškové vody
Bilance splaškových vod odpovídá nárokům na vodu a činí 240 m3/rok.
Splaškové vody z areálu žst Praha Zahradní Město budou odváděny do stávající
splaškové kanalizace v areálu ČD, která je dále zaústěna do městské splaškové stoky
v ulici V Korytech.
Splašková kanalizace z areálu technologického objektu Vršovice Eden bude zaústěna
do jednotné stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude řešeno
vyříznutím odbočné tvarovky do stoky.
Dešťová i splašková kanalizace z technologického objektu žst. Vršovice bude zaústěna
do jednotné stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude řešeno
vyříznutím odbočné tvarovky do stoky.
Srážkové vody
Dešťové vody z areálu žst Praha Zahradní město budou odváděny do dešťové
kanalizace, která je zaústěna do městské stoky vedené podél žel. trati a křížící
Švehlovu ulici.
Dešťové vody z areálu trakční měnírny žst Praha Zahradní město budou odváděny do
dešťové kanalizace, která je zaústěna do městské splaškové stoky procházející ulicí
V Korytech.
Před napojením do veřejné kanalizace bude na dešťové kanalizaci z kolejiště osazen
odlučovač ropných látek, který bude na výstupu splňovat parametry kanalizačního řadu.
Dešťová kanalizace z technologického objektu žst. Vršovice – obvod Eden bude
zaústěna do jednotné stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude
řešeno vyříznutím odbočné tvarovky do stoky.
Celkové množství odváděných srážkových vod do kanalizace je sumarizováno
v následující tabulce:
Tab.: Množství odpadních vod odváděných do kanalizace žst Zahradní Město
dešťové vody - km 178,750
dešťové vody - km 179,050
dešťové vody

plocha
(ha)
14,2
25,6
0,0305

Intenzita deště
(l/s.ha)
160
160
160

souč. odtoku
φ
0,7
0,7
0,9

max.odtok
(l/s)
1590
2867
4,39

Množství odpadních vod odváděných do kanalizace Žst Praha Vršovice obvod Eden
dešťové vody

plocha
(ha)
0,026

Intenzita deště
(l/s.ha)
160
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0,9
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Množství odpadních vod odváděných do kanalizace Žst Praha Vršovice
dešťové vody

plocha
(ha)
0,0525

Intenzita deště
(l/s.ha)
160

souč. odtoku
φ
0,9

max.odtok
(l/s)
7,56

Množství odpadních vod odváděných do kanalizace TM Zahradní Město
dešťové vody

plocha
(ha)
0,212

Intenzita deště
(l/s.ha)
160

souč. odtoku
φ
0,9

max.odtok
(l/s)
30,55

Odvodnění SO 2-10-01, 2-11-01, 3-10-01, 3-11-01
Odvodnění drážního tělesa je tak jako doposud navrženo systémem trativodů a
zpevněných příkopů a je rozděleno na šest částí.
První část odvodňuje koleje č.1 a 2 malešické trati a částečně kolej č.1 a navazující
spojku od výhybky č.92 hlavní trati systémem zpevněných příkopů z tvarovek a
příkopových žlabů do zpevněného příkopu (samostatný SO 3-81-01), který je zaústěn
do zatrubněného Slatinského potoka v km 6,820 malešické trati.
Druhá část, od km 178,060 až k novému mostu v ulici 6danická, je odvodněna u koleje
č.2 a spojky mezi kolejemi č.2 hlavní trati a č.2 malešické trati pomocí zpevněných
příkopů z tvárnic. Zbylé koleje a benešovské zhlaví jsou v tomto úseku odvodněny
trativody. Trativody i příkopy jsou zaústěny v km 178,550 do svodného potrubí, které je
napojeno u vlečkové koleje do kanalizace šachty K1
Třetí část mezi mostními objekty v ulici Ždánická a Průběžná je odvodněna pomocí
trativodů. V místech nástupišť vedou trativody pod jejich konstrukcí. Odvodnění
prostoru budoucích kolejí rychlé trati je navrženo zpevněným příkopem z příkopových
tvárnic. Příkop a trativody jsou v km 178,750 zapojeny do kanalizační šachty K7.
Čtvrtá část, od mostu přes ulici Průběžná až do km 179,062, je odvodněna obdobně
jako předešlý úsek. Zpevněné příkopy z tvárnic jsou navrženy v prostoru budoucích
kolejí rychlé trati a podél kolejí č.102 a č.1 za koncem nástupiště I a IV. Zbylé koleje
jsou odvodněny pomocí trativodů, které jsou v úseku nástupišť vedeny pod jejich
konstrukcí. Pod trativodem koleje č.101 je od km 178,914 vedeno svodné potrubí.
Trativody u kolejí č. 1 a102 jsou zaústěny do zmiňovaných příkopů za nástupišti v km
178,985. Příkopy i ostatní potrubí jsou v km 179,062 svedeny do svodného potrubí,
které je napojeno u čekací koleje šachtou K9 do kanalizace.
Pátá část je opět odvodněna zpevněnými příkopy z tvárnic a soustavou trativodů a
svodných potrubí. Podél koleje č.102 a v prostoru budoucích kolejí rychlé trati je
navržen zpevněný příkop z příkopových tvárnic. Tyto příkopy jsou zaústěny v km
179,473 do svodného potrubí. Podél koleje č.1 je navržen také zpevněný příkop
z tvárnic, který je zaústěn do svodného potrubí v km 8,070. Zbylé koleje jsou
odvodněny pomocí trativodů. Podél koleje č.101 je navrženo svodné potrubí. Trativody
a svodné potrubí jsou zaústěny v km 179,473 do svodného potrubí, které je zaústěno
do kanalizace šachtou K10 u koleje č.201 před mostem přes ulici V Korytech.
Poslední šestá část, úsek mezi mostem přes ulici V korytech a navazujícím úsekem
stavby v km 179,760, je odvodněn podél kolejí č.102 a 201 zpevněnými příkopy
z tvárnic. Mezi kolejemi č.101 a č.202 je navržen trativod. Oby typy odvodnění navazují
na odvodnění následujícího úseku stavby.
Odvodnění SO 4-10-01, 4-11-01, 5-10-01, 5-11-01
Odvodnění železničního spodku v místě křížení ulic U Slávie, U vršovického Hřbitova a
Pod Altánem je navrženo do jednotné kanalizační stoky přes odlučovač ropných látek
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na výpočtový průtok 200 l/s. Pro vyčištění odpadních vod je navržen koalescenční
odlučovač s automatickým uzávěrem a kalovou nádrží. Množství vypouštěných NEL
bude menší než 1 mg/l.
Odvodnění železničního spodku v místě vyústění podchodu Bartoškovy ulice je
navrženo do jednotné kanalizační stoky přes odlučovač ropných látek na výpočtový
průtok 130 l/s. Pro vyčištění odpadních vod je navržen koalescenční odlučovač
s automatickým uzávěrem a kalovou nádrží.Množství vypouštěných NEL bude menší
než 1 mg/l.
Odvodnění železničního spodku v místě lomení Ctiradovy ulice je navrženo do jednotné
kanalizační stoky přes odlučovač ropných látek na výpočtový průtok 50 l/s. Pro vyčištění
odpadních vod je navržen koalescenční odlučovač s automatickým uzávěrem a kalovou
nádrží. Množství vypouštěných NEL bude menší než 1 mg/l.
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B.III.3. Odpady
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i v
etapě provozu, přičemž pro etapu provozu se nejedná o nový vznik odpadů, ale
v podstatě o zachování stávajícího stavu.
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a především množství jednotlivých druhů odpadů
z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu
výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich
následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o
provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro určení jednotlivých druhů odpadů
z realizace byla vypracována dále uvedená tabulka, která vychází z plánovaných prací.
Jedná se především o výkopovou zeminu, dále o konstrukční vrstvy vozovek (bouraný
živičný kryt, kamenivo z podkladních vrstev), kácené stromy a smýcené keře z prostoru
staveniště. Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Č.
1
2
3
4
5

Katal. č.
17 05 04
170102-03
17 03 02
17 01 01
17 05 08

Kat.
O
O
O
O
O

Zařazení odpadu
Výkopová zemina - odkop
Stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)
Vybouraný asfaltový beton bez dehtu
Beton z demolic objektů, základů TV
Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)

6
6

17 05 03
17 05 07*

N
N

7
8
9
10

02 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03

O
O
O
O

11

17 02 04*

N

Zemina pod pražcovým podložím
Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště a z
výhybek
Smýcené stromy a keře
Dřevo po stavebním použití z demolic
Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů
Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů, PE
potrubí
Železniční pražce dřevěné

12
13
14
15

17 04 05
17 01 01
17 01 01
17 02 04*

O
O
O
N

Železniční pražce ocelové
Železniční pražce betonové
Kůly a sloupy betonové
Kůly a sloupy dřevěné

16

17 04 05

O

17
18
19
20

17 04 05
17 04 09*
16 02 09*
16 02 13*

O
N
N
N

Železný šrot – konstrukce, stožáry, kolej, litinové
potrubí
Rozvaděče kovové bez výzbroje
Výhybky znečištěné mazadly
Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB
Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami

21

16 02 14

O

Trafo bez náplně PCB a škodlivin

22
23
24
25
26
27
28

17 04 01
17 04 02
17 04 07
17 04 11
17 03 03*
07 03 04*
08 01 11*

O
O
O
O
N
N
N

Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz)
Odpad hliníku
Směsné kovy
Zbytky kabelů a vodičů
Asfaltové stavební nátěry
Odpadní ředidla
Odpadové nátěrové hmoty

29

08 01 17*

N

Staré nátěrové hmoty

30

20 03 99

O

Odpad podobný komunálním odpadům

73

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05
Cihly, tašky a keramické výrobky
Asfaltové směsi pod číslem 17 03 01
Beton
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17
05 07
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné
látky
Odpad rostlinných pletiv
Dřevo
Sklo
Plasty
Dřevo obsahující látky nebo nebezpečnými látkami
napuštěné
Železo a ocel
Beton
Beton
Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Železo a ocel
Železo a ocel
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
Vyřazená zařízení obsahující nebez. složky neuvedená
pod čísly 16 02 09 – 12
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16
02 13
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Jiná organická rozpouštědla
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné neb. látky
Odpady a odstraňování barev nebo laků obsahujících
org. rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
Komunální odpady jinak blíže neurčené
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Č.
31
32
33
34
35
36

Katal. č.
17 02 03
07 02 99
17 01 03
17 01 03
17 01 03
16 02 14

Kat.
O
O
O
O
O
O

37

17 04 10*

N

38

16 02 13*

N

39
40
41

16 06 01 *
16 06 02*
17 02 04*

N
N
N

Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné
složky
Olověné akumulátory
Nikl – kadmiové baterie a akumulátory
Železniční pražce dřevěné - mostnice

42

17 01 06*

N

Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic

43
44
45
46
47

17 05 04
17 05 04
17 06 05*
02 01 03
17 06 04

O
O
N
O
O

Stávající sypaný materiál z nástupišť
Kamenná suť
Stavební materiály obsahující azbest
Pařezy
Izolační materiály

48
49

15 01 01
17 09 04

O
O

Papírové a lepenkové obaly
Asfaltová lepenka

Zařazení odpadu
Polyetylénové podložky (žel. svršek)
Pryžové podložky (žel. svršek)
Izolátory porcelánové
Odpojovače – ocel, porcelán 100 kg
Porcelánové podpěrky
Elektrošrot (vyř. el. zařízení a přístr. – Al,Cu a
vz. kovy)
Kabely s izolací papír - olej

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Plasty
Odpady blíže neurčené
Tašky a keramické výrobky
Tašky a keramické výrobky
Tašky a keramické výrobky
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až
16 02 13
Kabel obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpečné látky
Vyřazená zařízení obsahující nebez. složky neuvedené
pod čísly 16 02 09 – 12
Olověné akumulátory
Nikl – kadmiové baterie a akumulátory
Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků, obsah. nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Stavební materiály obsahující azbest
Odpad rostlinných pletiv
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17
06 03
Papírové a lepenkové obaly
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Poznámky k uvedené tabulce a obecně k problematice recyklace štěrkového lože:
Mezi rozhodujícími odpady v rámci stavby bude patřit kontaminované štěrkové lože,
stavební suť a výkopová zemina (kontaminovaná a nekontaminovaná).
Výkopová zemina

Celkový objem výkopů bude upřesněn v další projektové přípravě. Přebytečná
výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby může vznikat při sanaci železničního
spodku v určených úsecích. Pokud nebude výkopová zemina využita v rámci stavby,
bude nutné s jejími přebytky nakládat jako s odpadem – tento odpad bude nutné
předávat výhradně k využití, případně odstranění osobě oprávněné dle § 12 odst. 3
zákona o odpadech, tedy provozovateli zařízení dle § 14 odst. 1, případně odst.2
zákona o odpadech.
Kámen z demolic

Kámen vznikne zejména z demolice specifikovaných stavebních objektů. V případě, že
nebude možné kámen využít v předmětné stavbě, bude odvezen do recyklačního
střediska.
Stavební suť

Stavební suť vzniká při stavebních úpravách zejména z demolic pozemních objektů
bude přednostně recyklována v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. Stavební
sut bude nejprve využívána v některém z recyklačních zařízení jako zdroj druhotných
surovin. V případě, že toto využití nebude možné, bude možno stavební suť uložit na
povolené skládce odpadů.
Smýcené keře a rostlinné zbytky

Jedná se o pokácené stromy, smýcené keře a pařezy, které budou odstraněny
z prostoru staveniště. Kvalitní vzrostlé stromy lze využít jako řezivo. Smýcené keře a
náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevních štěpků
jako surovinové skladby kompostů při kompostování.
Železniční pražce

Nakládání s železničními pražci je v kompetenci ČD. Využitelnost materiálu
železničního svršku bude zhodnocena předkategorizací materiálu žel. svršku v průběhu
zpracování projektu pro stavební povolení. Počet pražců, které budou odstraněny jako
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odpad bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Dřevěné pražce, které
svou kvalitou již neodpovídají a nemohou být znovu použity pro konstrukci železničního
svršku, je nutno odstranit na základě požadavků ČD (kód odpadu 17 02 04 dřevo
obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, kategorie N).
Použité dřevěné pražce s odpovídající kvalitou, mohou být na základě rozhodnutí ČD
znovu používány na vedlejších tratích. Dřevěné pražce nesmí být v žádném případě
volně páleny. Pro nakládání s betonovými pražci platí obdobná organizační opatření
jako při nakládání s dřevěnými pražci (kód odpadu 17 01 01 - beton, kategorie O).
Dřevěné pražce a dřevěné mostnice nesmí být v žádném případě odstraňovány volným
pálením. Nepoužitelné a vyřazené dřevěné pražce respektive mostnice budou
odstraněny na skládce skupiny S – nebezpečný odpad, popřípadě ve spalovně odpadu.
Betonové pražce

Nepoužitelné a vyřazené betonové pražce budou přednostně recyklovány na drtícím
zařízení mimo zájmové území.
Kovový odpad

Kovový materiál zahrnující veškeré kovové konstrukce, kolejnice, drobné kolejivo,
troleje, nosná lana, konzoly, kabely, spojovací materiál je majetkem ČD. Celkový objem
kovového materiálu vychází z platné kategorizace materiálu železničního svršku. U
kovových materiálů, který se již nehodí pro potřeby ČD (např. znovu použití na
vedlejších tratích) nebo pro své opotřebení, stáří, nevyhovující technické vlastnosti je již
naprosto nepoužitelný, budou respektována příslušná ustanovení zákona o odpadech,
tedy tento odpad bude předáván přednostně k využití nebo odstranění osobě
oprávněné podle §12 odstavce 3 zákona o odpadech
Stavební odpady obsahující azbest

V rámci demolic pozemních objektů dojde k odstraňování střešní krytiny s obsahem
azbestu. Budou respektovány povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech a § 41
zákona o ochraně veřejného zdraví.
Aby bylo zabráněno uvolňování azbestových vláken do ovzduší, je nutné střešní krytinu
z demolovaných objektů vyjmout bez poškození a přímo na stavbě vložit do utěsněných
obalů označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zajištěný odpad
s obsahem azbestu je nutné odstranit na skládce skupiny S – nebezpečný odpad.
Štěrkové lože ze železničního svršku

Podle katalogu odpadů (vyhl. 381/01 Sb.) je možno štěrkové lože zařadit pod kat. číslo
17 05 07 - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (kategorie odpadu
N) nebo pod kat. číslo 17 05 08 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17
05 07, (kategorie odpadu O). Vzhledem k technologii výstavby a stavu železničního
svršku není uvažováno v rámci této stavby s recyklací kameniva.
Štěrkové lože kontaminované (17 05 07), Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky (17 05 03)
Do kategorie kontaminovaného odpadu patří štěrk a půda zasažené škodlivými látkami.
Toto se týká především oblastí pod výhybkovými výměnami, míst stání hnacích
jednotek kolejových vozidel, odstavných kolejí. V průběhu projekčních prací bylo
provedeno místní šetření po celém úseku stavby za účelem vymezení
kontaminovaného štěrkového lože. Rozsah provedeného průzkumu je doložen v další
části předkládaného oznámení. Celkově je předpokládáno odstranění cca 2510 tun
kontaminovaného štěrku a zemin.
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Štěrkové lože nekontaminované (17 05 08)
Štěrkové lože nekontaminované je ta část materiálu, jehož zatížení znečišťujícími
látkami umožňuje další využití pro stavební účely.
Nekontaminované štěrkové lože tvoří objemově významné množství materiálu, který je
nutné zpracovat za účelem následného využití.
Kontrolní chemické analýzy zemin pražcového podloží
Případné úvahy o kontaminaci půd souvisí ve stávající trase bezprostředně s parametry
štěrkového lože. Tato problematika je řešena podrobněji na základě výstupů studie
Kontrolní chemické analýzy zemin pražcového podloží, která je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení.
Metodika odběru vzorků
Jako podklad pro vypracování studie kontrolních chemických analýz sloužily výsledky
prohlídky dotčeného zájmového území a především rozbory vzorků odebraných na
vybraných částech traťového úseku v rámci řešené I. části.
Celkem bylo odebráno v rámci II. části 20 charakteristických vzorků z konstrukčních
vrstev pražcového podloží. Sondy, ze kterých byly vzorky odebrány, byly hloubeny
ručně mezi pražci pod úroveň pláně železničního spodku. Z každé sondy byly postupně
odebrány dílčí vzorky z konstrukčních vrstev a z povrchu zemní pláně tak, aby
odebraný vzorek složený z dílčích vzorků reprezentoval materiálové složení
konstrukčních vrstev pražcového podloží. Dílčí vzorky byly ihned po odběru
homogenizovány a po případné kvartaci přesypány do vzorkovnice. Vzorky byly
předány do akreditované zkušební laboratoře Aquatest a.s. - Praha, s.r.o.
Materiál z výhybek a z úseků staničních kolejí, které jsou evidentně znečištěny ropnými
látkami nebyl vzorkován. Vytěžené odpady v množství 15 m3 na výhybku, případně na
stání lokomotivy (lokalizované místo znečištění) jsou považovány za nebezpečné
odpady katalogové číslo 17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné
látky.
Místa a hloubky odběrů dílčích vzorků z úseků železniční stanice jsou přehledně
uvedeny v následující tabulce:
vzorek č.
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25

místo odběru - staničení
177,850
6,900
178,240
178,700
179,050*
179,200*
179,600*
180,200*
8,700*
179,900
180,700*
180,900
181,400
181,850
182,600
183,050
183,500
183,820
183,950
184,100

hloubka odběru
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m
0,40 - 0,60 m

* hodnoty staničení před optimalizací trati
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lokalizace
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2, 3,
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2, 3, 6, 10
Pražcové podloží – kolej č. 1,2, 4, 8
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2
Pražcové podloží – kolej dálková M1, M2
Pražcové podloží – kolej dálková 1, 2, N2
Pražcové podloží – kolej dálková 1, 2, 3, 7
Pražcové podloží – kolej č. 1, 4, 10, 16
Pražcové podloží – kolej č. 8, 14, 18
Pražcové podloží – kolej č. 1, 2, 97
Pražcové podloží – kolej č. 2, 3, 9, 17
Pražcové podloží – kolej č. 2, 7, 8, 13
Pražcové podloží – kolej č. 2, 3, 7
Pražcové podloží – kolej č. 2, 3, 5
Pražcové podloží – kolej č. 2, 3, 5
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Sumarizace zjištěných výsledků
Výsledky zkoušek ke zjištění koncentrací vybraných ukazatelů ve vzorcích odebraných
ze stavby určené k rekonstrukci byly porovnány s vybranými limitními hodnotami
z vyhlášek č. 294/2005 Sb. a č. 376/2001 Sb.
Zeminy, pokud nebudou využity v rámci stavby, lze ukládat na skládku skupiny ostatní
odpad S-OO2 vzhledem ke skutečnosti, že vyhovují požadavku dle odst. 7 písm. c)
(koncentrace DOC je významně nižší než limitní hodnota – 80 mg/l).
Vzorky byly hodnoceny na základě výsledků zkoušek vyluhovatelnosi odpadu a třídy
vyluhovatelnosti dle vyhlášky 294/2005 Sb. a hodnot limitních koncentrací ve výluhu pro
hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 dle vyhlášky 376/2001 Sb.. Zkouškám byly
podrobeny všechny reprezentativní vzorky s hodnocením uvedeným v níže uvedené
tabulce. V tabulce jsou uvedeny pouze ukazatele, jejichž výsledky překračují limitní
hodnoty:

Dále byly vzorky hodnoceny podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a vyhl. 376/2001 Sb.
Rozsah zkoušek vychází z tabulky č.6.1. z vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů a je doplněn o ukazatele z tabulek 2.1, 4.1 a 10.1
z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Ekotoxicita byla ověřována v rozsahu tabulky č.10.2 z vyhlášky č.
294/2005 Sb. na čtyřech testovaných organismech v neředěném vodném výluhu.
V tabulce jsou uvedeny pouze ukazatele, jejichž výsledky překračují limitní hodnoty:
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V dále uvedené tabulce jsou prezentovány výsledky ekotoxikologických testů
odebraných vzorků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Zkouškám byly podrobeny všechny
reprezentativní vzorky s hodnocením v níže uvedené tabulce. V tabulce jsou uvedeny
pouze ukazatele, jejichž výsledky překračují limitní hodnoty:

Kompletní výsledky chemických analýz jsou doloženy v příloze předkládaného
oznámení.
V rámci dostupných informací o úrovni znečištění stavebních materiálů umístěných
v zájmovém území je možné s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že při
rekonstrukci stavby bude kamenivo a zeminy ze stavby, které budou považovány za
odpady, zařazeny podle druhu a kategorie následujícím způsobem:
Ø 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Ø 17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

Pro další nakládání je doporučeno vytěžené materiály (s výjimkou výše uvedených
míst) v místě stavby zpracovat a využít nebo je prostřednictvím zařízení k recyklaci
odpadů (třídění, úprava, uschovávání) využít v místě potřeby, v zařízení k využívání
odpadů na povrchu terénu (v případě souhlasu s §12 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady.
Přímé využívání dotčených odpadů na povrchu terénu mimo území stavby se jeví jako
podmínečně možné pouze v těch úsecích tratě, kde výsledky ekotoxikologických testů
vykazovaly negativní hodnoty. Dochází ke kombinaci vlastností, kdy ekotoxicita
umožňuje bezproblémové využívání na povrchu terénu, avšak absolutní obsahy
vybraných škodlivin (As, Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, BTEX, EOX, PAU, TOC, uhlovodíky C10-
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C40) tento způsob využívání budoucích odpadů, bez znalosti pozaďových hodnot
koncentrací těchto škodlivin v místě budoucího využívání odpadů znemožňují.
Z posouzení výsledků zkoušek vzorků odebraných z dotčené liniové stavby vyplývá, že
případné odpady vzniklé odstraňováním (rekonstrukcí) stavby s výjimkou míst zřetelně
znečištěnými ropnými látkami (místa stání lokomotiv, výhybky):
§
§

§
§
§

nebudou nositeli nebezpečné vlastnosti H13, H14 ani znečištění ropnými
uhlovodíky, které by mohlo být nebezpečné pro jednu nebo i více složek životního
prostředí nebo pro zdraví lidí (bude se jednat o odpady kategorie „ostatní odpad“)
budou vyhovovat třídě vyluhovatelnosti IIb. Dle tab. Č. 2.1. z vyhlášky č. 294/2005
Sb. a jeho případné odstraňování na skládkách příslušných skupin je možné bez
komplikací (zeminy lze ukládat na skládku skupiny – ostatní odpad S-OO2) – je
možné jej s výhodou užívat jako materiál vhodný k technickému zabezpečení
skládky nebo pro vytvoření vyrovnávací vrstvy při uzavírání skládky
je možné z hlediska mísitelnosti při ukládání na skládku považovat za vhodný
k míšení se všemi druhy odpadu
lze zařadit jako vyhovující sloupci I podle tab. 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb.
v úsecích, kde výsledky ekotoxikologických testů vykazovaly pozitivní hodnoty je
doporučena biologická úprava odpadu pro snížení nežádoucího vlivu na organismy.

Přímé využívání odpadů na povrchu terénu se vlivem zjištěné kontaminace těžkými
kovy, BTEX, EOX, PAU a uhlovodíky C10-C40 jeví jako podmíněně vhodné (pouze
v lokalitách s obdobnými pozaďovými hodnotami vybraných ukazatelů).
Uplatněné postupy průzkumu stavby před odstraněním jsou v souladu s požadavky
metodického pokynu MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady
z rekonstrukcí a odstraňování staveb.
Provoz
Odpady vznikající v etapě provozu budou vznikat při případných opravách respektive
udržovacích pracích na trati. Řešení posuzované stavby neobsahuje žádné dílenské
nebo opravárenské celky. Odpady produkované v běžném provozu dopravy podléhají
standardnímu režimu provozovanému dílčími složkami dráhy, tj. trvalými smlouvami
zajištěnému odběru těchto odpadů. Druhy odpadů se nebudou výrazněji lišit od
stávajícího stavu.
kód
150102
150101
150103
130502
130503
200121
170411
200301
200307
200399
150202

Kategorie
O
O
O
N
N
N
O
O
O
O
N

Název odpadu
obaly plastové
obaly papírové
obaly dřevěné
kal z odlučovačů oleje
kal z lapačů nečistot
zářivky
zbytky kabelů vodičů
směsný komunální odpad
objemný odpad
komunální odpad blíže neurčené
čisticí tkaniny
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B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby
jejich omezení)

Hluk
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci
práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně
používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá
se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce
hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem
výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší.
V rámci hlukové studie, která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení, jsou
stavební práce rozděleny na následující etapy:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

sejmutí železničního svršku,
zemní práce na železničním svršku a spodku,
práce na železničním spodku,
práce na železničním svršku,
rekonstrukce a výstavba umělých staveb.

Následující odstavce udávají předpokládané nasazení mechanizmů v jednotlivých
etapách. V závorkách jsou uvedeny hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
pro 1 hodinu práce stroje ve vzdálenosti 3,0 m od zdroje poskytnuté projektantem
stavby (SUDOP Praha, a. s.).
Sejmutí železničního svršku: Pokladač PKP 25/20 vč. elektrocentrály (cca 80 dB),
dieselové lokomotivy a železniční vozy Ua pro odvoz štěku (cca 80 dB). Skupina strojů
se bude pohybovat rychlostí cca 150 m/hod.
Zemní práce: Bagr OK MHS (cca 90 dB), dvoucestný bagr Orenstein 2, autobagr UDS
na podvozku T 148 (cca 80dB), bagr CAT 318 nebo 428 B (cca 90 dB), nakladač pro
CAT 963 pro těžbu do vozů Ua (cca 85 dB), nákladní automobily nejrůznějších
možných značek.
Železniční spodek: Vozy Ua pro sypání podkladních vrstev (cca 80dB), zhutňovač
podloží na soupravě ASP 400 (cca 95 dB).
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Železniční svršek: dynamostabilizátor VKL 400 nebo VKL 200 (cca 90 dB), vibrační
válec VV 1500D pro hutnění štěrku (cca 95 dB), zhutňovač štěrkového lože ASP 400
(cca 95 dB), pokladač kolejových polí PKP 25/20 vč. elektrocentrály pro pokládku
kolejnic (cca 80 dB), kladecí souprava železničního svršku SUZ 350 (cca 80 dB),
dieselové lokomotivy v soupravě s železničními vozy Chopper a SAS pro zaštěrkování
kolejového roštu (cca 85 dB), podbíječka Plasser ASP 07-16, ASP 09-16, ASP 08-275
(cca 100 dB) rychlost cca 250 m/hod.
Rekonstrukce nebo výstavba umělých staveb: Vrtací-sbíjecí kladivo Bosch (cca 92
dB), bourací kladivo IPH (cca 90 dB), kompresor (cca 90dB), kotoučová stolní pila (cca
90 dB), autobagr UDS na podvozku T 148 (cca 80 dB), bagr Menzi-Muck (cca 75 dB),
autojeřáb AD 16 na podvozku T 815 (cca 80 dB), čerpadlo na beton Schwing nebo
Putzmeister (cca 75 dB), drobné mechanizmy např. ruční pěchovačka Wacker, deskový
ruční vibrátor.
Provoz
V rámci provozu je provedeno porovnání akustické situace ve stávajícím stavu a ve
stavu výhledovém. Vstupní podklady pro výpočet jsou shodné s údaji prezentovanými
v kapitole B.II.4 předkládaného oznámené.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů, stavbě tunelů a
zemních pracích. Za provozu železnice budou vznikat vibrace v důsledků jízdy vlaků po
železniční trati. Vibrace se podložím přenášejí do obytné zástavby, kde mohou
způsobovat nežádoucí účinky. Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického
chvění je velmi obtížné a pomocí modelového výpočtu téměř nemožné. Při optimalizaci
však dojde k výměně starých a nefunkčních či špatně fungujících částí částmi novými a
kvalitnějšími. Jedná se o nové kolejnice, typ UIC 60, pružné upevnění s přímým
uložením kolejnice, výměna pražců, zkvalitnění štěrkového lože, které má velmi
vysokou schopnost vibrace pohlcovat a opravy železničního spodku. Řada opatření
spojených s modernizací železniční trati (vyloučení nákladní dopravy s těžkými
nákladními vozy, možnost vložení tlumících vrstev pod kolejové lože, použití moderních
dokonaleji odpružených osobních souprav, svaření kolejí bez přerušení apod.) povede
k významnému snížení vibrací šířících se z provozu železniční trati oproti stávajícímu
stavu. Tento kvalitativní posun bude mít za následek i lepší funkci kolejové dráhy a tím i
snížení hodnot vibrací šířících se do okolí. Pro další projektovou přípravu jsou
formulována odpovídající doporučení v další části předkládaného oznámení, a to i ve
vztahu k problematice vibrací.
Záření
Rekonstrukce a výstavba nového úseku železniční trati není žádným zdrojem
radioaktivního či elektromagnetického záření. Ke stavebnímu povolení je třeba
dokladovat, že objekty sloužící pro veřejnost či k pobývání obsluhy vyhovují normě na
radon. Na základě výsledků měření bude pozemek zařazen do příslušné kategorie
radonového rizika a bude případně navrženo příslušné protiradonové stavební opatření
(izolační vrstvy, odvětrávací kanálky apod.).
Technologická zařízení, která mohou (byť v minimální míře) produkovat
elektromagnetické záření (např.transformátory) jsou umístěna v odpovídajících
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prostorách na drážních pozemcích s přístupem pouze pro obsluhu. Ohrožení veřejnosti
je vyloučeno.
V rámci průzkumných prací byla k posouzení radonového rizika použita „Prognózní
mapa radonového rizika ČR pro Prahu v měřítku 1:25000“. Z provedeného průzkumu
vyplývá, že zájmové území náleží do oblasti se středním radonovým rizikem.
Zápach
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr byl
zdrojem zápachu.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Přírodní prostředí širšího zájmového území je možno většinově pokládat za
urbanizovanou krajinu - zástavba sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Pro celé území je pak typická velmi nízká lesnatost, místy s úplnou absencí
analogických porostů.
V posuzovaném území se nenacházejí žádné památné stromy.
Podle nového členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) ze posuzovaná
oblast začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie
hercynské. Jde o součást bioregionu č. 1.5. Českobrodského, zájmové území je
lokalizováno těsně při jeho západní hranici s nereprezentativní přechodovou zónou
bioregionu č. 1.2. Řípského na území hlavního města Prahy. S ohledem na silně
urbanizovaný
charakter zájmového území
nejsou vytvořeny charakteristické
reprezentativní typy stanovišť v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí (s
výjimkou mokřadů Triangl v počátku trasy SZ od žst. Praha-Hostivař a některých ploch
v okolí mezi km 177,60 až 177,89).
Podklady ohledně místního ÚSES pro hlavní město Prahu jsou k dispozici ve vícero
materiálech z počátku 90. let , s původně velmi rozdílnou vypovídací schopností a
s problémy navázání na analogické materiály pro okres Praha-východ. Určité
sjednocení znamenalo vypracování komplexního generelu místního ÚSES hlavního
města Prahy (Löw & spol. , Brno, 1994). Tento materiál byl výchozím podkladem pro
další upřesnění v územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy. V roce 1998
došlo ke konkretizaci v návrhu územního plánu hlavního města Prahy pod gescí Útvaru
rozvoje města (garant za ÚSES Mgr. Jan Fejfar) s aktualizací podkladů během roku
1997, přičemž vlastní řešení ÚSES (které z hlediska stupňů ÚSES je na úrovni mezi
generelem a plánem) v rámci Územního plánu hlavního města Prahy bylo schváleno
jako součást ÚPD zastupitelstvem hl. města Prahy 9.9.1999 s platností od 1.1.2000 .
Další text oznámení z hlediska pojmenování skladebných či podpůrných prvků ÚSES
vychází z podkladů ÚSES, schválených v rámci ÚPD hlavního města Prahy.
Významnější ovlivnění přírody a krajiny vlastním záměrem nelze předpokládat
s výjimkou dočasných a jen omezeně trvalých záborů půdy mimo těleso trati ve vztahu
k případné rektifikaci oblouku kolem km 177,85 a řešení zařízení staveniště a
manipulačních pásů.
V dalším textu oznámení jsou uvedeny jen základní charakteristiky koridoru zájmového
území stavby,
podrobnější charakteristiky tělesa trati ve vztahu k některým
hodnotnějším lokalitám (mokřady Triangl) s ohledem na polohu v silně urbanizovaném
prostředí v prostoru žst. Praha-Hostivař jsou prezentovány v rámci přílohy biologického
průzkumu předkládaného oznámení.
Zájmové území leží v centrální části Českého masivu. Jedná se o parovinu lokálně
zvlněnou nevýraznými elevacemi a mělkými depresemi, s dominantním údolím řeky
Vltavy.
Podle dosavadních poznatků zpracovatelského týmu dokumentace do vlastního
zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují.
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Území hlavního města Prahy a nejbližšího příměstského okolí je charakteristické
vysokou mírou urbanizace, která se promítla mj. i do rozmístění prvků mimolesních
porostů dřevin.
Záměr nezasahuje do kulturních a národních kulturních památek. Nelze vyloučit, že
stavbou dojde k případnému zásahu do archeologické vrstvy při zemních pracích. Proto
při stavebních pracích je nutno postupovat v případě archeologického nálezu v souladu
se zákonem č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 425/90 Sb. Všechny dotčené pozemky
v k.ú. Nusle, Strašnice, Vinohrady a Vršovice jsou vedeny v památkově chráněném
území.
Zájmové území oznamovaného záměru je v kontaktu, případně i v prostorové kolizi
s některými významnými krajinnými prvky „ze zákona“. Dále je tato problematika
komentována v příslušné části předkládaného oznámení.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o
významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu s výjimkou akustické situace ve vztahu
k provozu na železnici.
Nejvýznamnější environmentální charakteristikou související s posuzovaným záměrem
je problematika hlukové zátěže, která je řešena v samostatné příloze předkládaného
oznámení. Při respektování navrhovaných doporučení a při zachování navrhovaných
parametrů trati lze ve vztahu k hlukové zátěži navrhované řešení označit za
akceptovatelné.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Většina území Prahy patří podnebím k teplé oblasti s dlouhým, teplým a suchým létem,
s krátkými mírně teplými přechodovými obdobími a s krátkou velmi suchou zimou.
Průměrná roční teplota na meteorologické stanici Klementinum činí 9,4oC, červencová
teplota 20,5 oC a lednová -0,5 oC. Ročně spadne průměrně jen 487 mm srážek, většinou
v podobě deště. Sněhová pokrývka dosahuje uvnitř města výšky pouze 10 cm, na
okrajích přes 20 cm sněhu a sníh leží průměrně až 50 dní. Sluneční svit dosahuje asi
45% možné doby (1842 hodin ročně - Karlov). Následující údaje o klimatu byly převzaty
z Atlasu podnebí pro měřící stanice umístěné na území Prahy:
Základní charakteristiky počasí
Charakteristika
průměrná roční teplota vzduchu (oC)
průměrný počet tropických dnů (tmax > 30oC)
průměrný počet letních dnů (tmax > 25oC)
průměrný počet mrazových dnů (ve 2 m nad zemí tmin < -0,1oC)
průměrný počet ledových dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -0,1oC)
průměrný počet arktických dnů (ve 2 m nad zemí tmax < -10oC)
průměrné datum prvního mrazu
průměrné datum posledního mrazu
průměrná relativní vlhkost (%)
průměrný roční úhrn srážek (mm)
průměrný počet dnů se sněžením
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou

Karlov

Klementinum

15,3
10,7
48,3
87,4
29,8
01,9
23.10.
15.04.
71

15,7
09,5
47,5
75,4
27,4
01,7
06.11
01.04.
487
31,7
32,7

Znečištění ovzduší
Imisní pozadí zájmového území lze vyhodnotit na základě údajů stanic AIM, respektive
na základě výstupů rozptylové studie firmy ATEM, která pokrývá území hlavního města
Prahy.
Vyhodnocení pozadí dle stanic AIM
Imisní pozadí NO2

Praha 10
Rok:

2007

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 10

Látka:

NO2-oxid dusičitý

Jednotka:

µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :

30,0

Hodinové TE :

18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

6,0
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Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
AJASK
39276

ZÚ
1476
Pha10Jasmínová

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Kombinované
měření
TLAM

50%
Max.
Kv
98%
Datum Datum VoM
Datum
Kv
Max. 19 MV VoL

AUHRK
39273
AVRSA
40314

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG

dv

~

~

~

139,0 ~

~

~ 46,2 51,8 49,0 42,0 47,3 23,69 243

~

~

~

~ 24.08. ~

~

~

ČHMÚ
Automatizovaný 139,6 110,2
1539
měřicí program
Pha10CHLM
24.04. 24.04.
194111 Průmyslová

40171

Roční
hodnoty

~

0 29,6

APRUA

ASROM

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

64

59

61

59 42,3 1,59

4

73,8 ~ 57,1 32,5 34,8 31,1 30,8 38,8 33,9 12,91 353

0 86,7 01.11. ~

~ 62,2

85

91

85

92 31,4 1,50

ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Manuální měřicí
program
TLAM

~

~

~

~

~

~

~

~ 01.10. ~

~ 69,0

ZÚ
610
Pha10Uhříněves
ČHMÚ
805
Pha10Vršovice

Kombinované
měření
TLAM

~

~

~

~

179,0 ~

~

~ 42,1 47,6 38,9 41,6 42,5 19,46 242

~

~

~

~ 08.03. ~

~

~

Automatizovaný 173,3 139,3
měřicí program
CHLM
27.03. 12.03.

0 29,8

76,0 ~ 63,0 35,0 35,3 33,9

6

64

63

61

59

89,9 ~ 65,3 31,9 40,0

0 96,0 01.10. ~

~ 79,3

90

37,1 12,66 243
59

60

59 35,1 1,40

60 39,5 1,45

10

8

29,0 40,4 35,1 14,87 337
65

92

90 32,3 1,50

14

Praha 2
Rok:

2007

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 2

Látka:
Jednotka:

NO2-oxid dusičitý
µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :
Hodinové TE :

30,0
18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

6,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

ALEGA
41157

ARIEA
40259

ČHMÚ
1483
Pha2Legerova
(hot spot)
ČHMÚ
772
Pha2Riegrovy
sady

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Max. 19 MV VoL

50%
Max.
Kv

Datum Datum VoM

98%
Datum
Kv

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv

X

98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG

dv

304,2 257,3 254 56,8 159,9 ~ 131,9 67,5 66,3 82,5 65,5 72,3 71,8 33,10 359
Automatizovaný
měřicí program
CHLM
27.03. 29.03. 83 211,9 24.09. ~
~ 144,8 90 91 86 92 63,3 1,71
2

119,2 100,4
Automatizovaný
měřicí program
CHLM
02.04. 16.03.

0 26,6

74,4 ~ 52,1 28,2 33,5 26,2 24,5 35,9 30,1 11,30 361

0 76,3 01.10. ~

89

~ 58,2

90

88

91

92 28,0

1,46
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Praha 4
Rok:

2007

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:
Látka:

Praha 4
NO2-oxid dusičitý

Jednotka:

µg/m3

Hodinové LV :

200,0

Hodinové MT :
Hodinové TE :

30,0
18

Roční LV :

40,0

Roční MT :

6,0

Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

50%
Max.
Kv
98%
Datum Datum VoM
Datum
Kv
0 16,8

Automatizovaný 136,6 108,1
ČHMÚ
měřicí program
773
CHLM
23.04. 23.04.
40268 Pha4-Braník

0 31,8

40281

ČHMÚ
774
Pha4-Libuš

S

N

SG

dv

53,9 ~ 40,6 19,2 21,9 19,3 16,6 26,1 20,9 9,52 351

0 62,2 18.12. ~

ABRAA

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

Max. 19 MV VoL

Automatizovaný 104,3
90,1
měřicí program
CHLM
27.03. 22.02.

ALIBA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

~ 46,6

78

90

92

91 18,9 1,58

7

62,5 ~ 54,4 34,4 39,5 36,6 31,4 34,5 35,5 10,39 365

0 83,8 23.04. ~

~ 58,0

90

91

92

92 33,9 1,36

0

Imisní pozadí PM10

Praha 10
Rok:

2007

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:
Látka:

Praha 10
PM10-částice PM10

Jednotka:

µg/m3

Denní LV :
Denní MT :

50,0
0,0

Denní TE :

35

Roční LV :
Roční MT :

40,0
0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
AJASK
463968

ZÚ
1476
Pha10Jasmínová

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

Kombinované
měření
GRV

ASROM
21372
AVRSA
40316

Manuální měřicí
program
GRV
Automatizovaný
měřicí program
RADIO

~

39,0

12

~

~~

~

~ 21.02. 29.03.

12

~

78,0 26,0

118,0

126,7

53,0

190,0 103,0 24.03. 11.04.

~~

~

~

~~

~

~ 21.02. 16.10.

484,0 ~
24.03. ~

X

99.9% 98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG
Kv
Kv
Kv
~

ČHMÚ
Automatizovaný
356,0 ~
1539
měřicí program
Pha10RADIO
24.03. ~
194125 Průmyslová

Roční
hodnoty

50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv

~~

APRUA

ZÚ
457
Pha10Šrobárova
ČHMÚ
805
Pha10Vršovice

95%
Kv

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

81,0 26,0

98,0

160,6

44,0

56,1

224,0 107,0 24.03. 30.03.

90

S

N

SG

dv

26,2 16,4 28,4 24,5 16,32
50

62

62

60 19,8 2,01 21

46 28,3 37,8 28,6 24,3 36,6 31,9 18,56
46 86,2

90

91

86

23
4

92 27,6 1,72

35
9
6

24
23 26,0 30,3 28,5 25,2 30,7 28,7 15,17
7
23 68,0

60 24,9 1,73

9

50 27,3 41,3 30,2 23,1 35,4 32,3 19,80

35
1

50 88,4

64

83

62

84

61

92

92 27,8 1,71
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Praha 2
Rok:

2007

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:
Látka:

Praha 2
PM10-částice PM10

Jednotka:

µg/m3

Denní LV :

50,0

Denní MT :
Denní TE :

0,0
35

Roční LV :

40,0

Roční MT :

0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

ALEGM
188464

ARIEA
40261

ČHMÚ
1554
Pha2Legerova
(hot spot)
ČHMÚ
772
Pha2Riegrovy
sady

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv
Kv

X

S

N

99.9% 98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG
SG dv
Kv
Kv
Kv
~~
~
~ 202,0
78,0 132 42,0 54,1 51,0 33,2
46,2 26,69 337

Datum
Manuální měřicí
program
GRV

~~

419,0 ~
Automatizovaný
měřicí program
RADIO
24.03. ~

~

~ 20.11. 29.10. 132 107,0

70,0 20,0

143,4

47,1

158,0 92,0 24.03. 30.12.

90

89

86

72 39,0

1,83 20

33 23,1 30,5 26,1 20,0 34,0 27,7 16,66 358
33 76,5

90

87

91

90 24,1

1,67

4

Praha 4
Rok:

2007

Kraj:
Okres:

Hlavní město Praha
Praha 4

Látka:

PM10-částice PM10

Jednotka:
Denní LV :

µg/m3
50,0

Denní MT :

0,0

Denní TE :
Roční LV :

35
40,0

Roční MT :

0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ALIBA
40285
ABRAA
40270

ČHMÚ
774
Pha4-Libuš

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Max.

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q
Kv
Kv
Kv

X

S

N

99.9% 98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kv
396,6 ~
62,9 21,5 144,8
45,2 27 22,8 27,4 24,9 20,3 31,8 26,1 16,47 361

Datum

Automatizovaný
měřicí program
RADIO
24.03. ~

Automatizovaný 363,0 ~
ČHMÚ
měřicí program
773
RADIO
24.03. ~
Pha4-Braník

156,6 78,8 24.03. 03.04.

67,0 18,0

133,5

46,8

153,0 85,0 24.03. 28.11.

91

27 73,6

89

89

92

91 22,0 1,80

1

26 19,7 31,8 22,5 16,0 30,3 25,2 16,16 362
26 74,8

90

88

92

92 21,4 1,72
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Vyhodnocení pozadí dle modelu ATEM
Imisní pozadí NO2

Imisní pozadí PM10
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C.2.2. Voda
Podzemní vody
Zájmové území se nachází v území s jednotným režimem podzemních vod,
v hydrogeologickém rajónu č. 625 – Proterozoikum a palezoikum v povodí přítoků
Vltavy. Skalní podklad, tvořený ordovickými horninami, se vyznačuje filtrační
nestejnorodostí podmíněnou zejména rozdílným stupněm tektonického porušení a
zvětrání masivu. Oběh podzemní vody je vázán na pás rozpukaných a rozvolněných
hornin skalního masivu, které se hlouběji uzavírají a stávají se tak pro vodu prakticky
nepropustné. Samotný oběh podzemní vody (mělčí průlinový systém) je vázán na
průlinově propustné sedimenty fluviálních uloženin přítoků Vltavy.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž
rozhodující je geologická stavby území a propustnost jednotlivých geologických
prostředí, morfologie terénu, potenciální zdroje podzemních vod a rovněž antropogenní
vlivy.
Dominantním prostředím akumulace podzemních vod, to je hydrogeologickým
kolektorem jsou v daném území kvarterní fluviální sedimenty. Prostředím výskytu
podzemní vody jsou jemnozrnné jílovitopísčité sedimenty a hrubozrnné terasové
sedimenty Botiče. Fluviální sedimenty proto vytváří podmínky pro existenci souvislého
zvodnění, kde podzemní voda může prakticky bez výraznějšího omezení volně proudit.
propustnost kvarterních sedimentů je vzhledem k jejich litologické rozmanitosti relativně
variabilní – nižší propustnosti lze očekávat v prostředí holocenních náplavů, naopak
relativně vyšší v prostředí patra bazálních terasových sedimentů.
Povrchové vody
Záměr je v kontaktu se Slatinským potokem a dva krát kříží řeku Botič. Propustem v km
177,85 přechází stávající trať Slatinský potok, vytékající z plochy registrovaného VKP
Mokřady Triangl. První křížení je lokalizováno v km 182,503 po stávajícím mostě
v prostoru křížení ulic Petrohradská, Nad Vinným potokem, Na Seřadišti a K Průjezdu,
druhé západnější po stávajícím mostě v km 183,557. Tok však toto mostní křížení
podchází cca 150 m dlouhým zaklenutím od ulice Perucká.
Slatinský potok pramení v lesíku s pomístním názvem Za vodárnou v Hostivaři v Praze
15. Vzhledem k tomu, že u Rabakovské ulice je sveden do kanalizace, je jeho horní tok
po většinu roku vyschlý. Objevuje se v místě zvaném Triangl, kde na něm byl
rekultivován mokřad s tůní Jezírko. Podtéká železniční spojku Hostivař–Malešice a trať
Praha – České Budějovice a mizí pod povrchem v kanalizaci. Kanalizací teče zhruba po
hranici Strašnic a Záběhlic v pásu mezi Jižní spojkou a strašnicko-vršovickým
seřaďovacím nádražím. Opět se objevuje v oblasti bývalých dělnických kolonií Trnkov v
Záběhlicích a Slatiny v Michli. Protéká přes ně a přibližně po hranici Michle a Záběhlic
opět kanalizací prochází až k ústí do Botiče.
Délka toku: 4 km, plocha povodí: 4,322 km2.
Botič je potok v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou v
České republice. Délka toku činí 32,8 km (z toho 21 km v Praze, 1,2 km v potrubí).
Botič pramení severně od Křížkového Újezdce v lese Okrouhlíku u osady Ovčáry. Teče
přes Čenětice (zleva se vlévá Oleška), Olešky (zleva bezejmenný přítok od Hlubočinky),
přes Kocandu (zprava přítok z Osnice), protéká Průhonickou oborou (přes rybníky Bořín
a Labeška, mezi nimi se zleva vlévá Jesenický potok, za nimi zprava Dobřejovický
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potok) a Průhonickým parkem (mine Podzámecký rybník) a místy zalesněným údolím
Průhonic meandruje přes Křeslice a přírodní park Botič–Milíčov, (za Křeslicemi se
zprava vlévá Pitkovický potok a o kus dál u Fantova mlýna v místě zvaném Dobrá Voda
rovněž zprava potok Dobrá voda od Uhříněvsi. Před Petrovicemi se zleva vlévá výtok z
Milíčovských rybníků, v Petrovicích začíná vzdutí vodní nádrže Hostivař.
Vodní nádrž Hostivař byla vybudována v letech 1959 – 1963. Nádrž má rozlohu cca
43,8 ha (někdy se uvádí i 35 nebo 53 ha), maximální hloubku 12 m a délku vzdutí
2,6 km, stálý objem nádrže je 2,13 milionu m³. Pravý břeh je zalesněn, na levém jsou
pláže, výše umístěná je nudistická.
Z hostivařské přehrady Botič pokračuje vyrovnávací nádrží (zleva se vlévá Košíkovský
potok) několikakilometrovým úsekem meandrů (přírodní památka) přes Hostivař a
přírodní park Hostivař–Záběhlice, parkem zleva kolem statku Práče, údolím Záběhlic
zprava přes splav kolem Záběhlického zámku a zprava podél Hamerského rybníku
(náhon je zaslepený a o jeho obnovení a revitalizaci rybníka se jedná), (zprava se vlévá
Slatinský potok), Botič protéká areálem michelské teplárny a odstavného nádraží Praha
Jih, mohutným obloukem zleva obtéká michelským údolím Bohdalec a Tyršův vrch,
stáčí se do Vršovic, teče kolem stadionu Bohemians 1905, po levé straně Havlíčkových
sadů a parku Folimanka protéká Nuselským údolím a jako kanalizovaný zakrytý tok ústí
zprava do Vltavy v Praze na Výtoni pod železničním mostem.
Průměrný průtok činí 0,44 m³/s. Průměrná roční teplota vody činí 7–8 °C.
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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C.2.3. Půda
Zábor ZPF

Z přehledu uvedeného v příslušné kapitole záměru je patrné, že jediné nároky na trvalé
zábory v kategorii ZPF jsou v k.ú. Strašnice o celkové rozloze 228 m2 v BPEJ 22 611.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze stanovené
bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ), která je charakterizována
klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a
hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného
pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR ze dne 15. 12. 1998. Obecně
jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
2 – klimatická oblast T2, charakterizovaná jako teplá, mírně suchá
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

26 – Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, středně těžké výjimečně
těžší, obvykle štěrkovité, vodní režim středně dobrý
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí
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Znečištění půd

Případné úvahy o kontaminaci půd souvisí ve stávající trase bezprostředně s parametry
štěrkového lože. Tato problematika je řešena podrobněji na základě výstupů studie
Kontrolní chemické analýzy zemin pražcového podloží, která je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení.
Výřez půdní mapy a půdně interpretační mapy je patrný z následujících podkladů:
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologická charakteristika

Zájmové území leží cca v centrální části Českého masívu. Jedná se o parovinu lokálně
zvlněnou nevýraznými elevacemi a mělkými depresemi, s dominantním údolím řeky
Vltavy. Dnešní reliéf je výsledkem selektivní eroze a denudace.
Provincie – Česká vysočina
Subprovincie – Poberounská soustava
Oblast – Brdská oblast
Celek – Pražská plošina
Podcelek – Říčanská plošina
Okrsek – Pražská kotlina, Úvalská plošina
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Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí kót cca 195 – 255 m n.m.
Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí Českého masívu
budovaného horninami jihovýchodního křídla barrandienského spodního paleozoika
pražské pánve. Konkrétně se jedná o ordovické sedimentární horniny převážně
bohdaleckého souvrství, v menší míře v začátku trasy i souvrství letenského, vinického
a zahořanského. Nejsvrchnější patro pak v prostoru zájmového území budují zeminy
kvartérního pokryvu – deluviální a fluviální sedimenty a navážky.
Bohdalecké souvrství je reprezentováno jílovitými, jemně slídnatými, tence lupenitými
břidlicemi tmavě šedé barvy, s kolísajícím zastoupením prachovité složky. Tyto břidlice
se z celého sledu ordovických sedimentů řadí mezi nejměkčí horniny. Místy jsou slabě
diageneticky zpevněné a nabývají charakteru až jílovců. Z těchto důvodů poměrně
snadno a do značné hloubky zvětrávají (cca 5-9 m). Finálním produktem rozpadu jsou
pak jíly a jílovité hlíny s proměnlivým obsahem drobných, pevnějších úlomků matečné
horniny.
Letenské souvrství se v rámci zájmového území vyskytuje v začátku trasy v okolí
Hostivaře. Toto souvrství je charakteristické svým flyšovým vývojem, kdy se
nepravidelně střídají polohy křemitých pískovců, drob, prachovců a drobových břidlic.
Celkově pak horniny tohoto souvrství patří mezi nejtvrdší v rámci ordoviku. Jsou odolné
vůči denudaci a v terénu často vytváří nápadné elevace. Finálním produktem rozpadu
jsou zeminy charakteru štěrkových jílů, s proměnlivým zastoupením písčité frakce,
místy až jílovitých písků. Jejich zvětralinový plášť dosahuje cca 1-3m.
Vinické souvrství dosahuje největší šíře cca 400 m v oblasti severně od nádraží
Hostivař. Vinické břidlice jsou černošedé jsou černošedé barvy, slídnaté, jílovité s dosti
zřetelnou prachovou až jemně písčitou příměsí. Snadno a hluboce zvětrávají a vytvářejí
několik metrů mocná eluvia. Při zvětrávání se rozpadají na drobné šupinkovité střípky.
Zahořanské souvrství probíhá v nadloží vinických břidlic v pruhu širokém 600 až 800 m.
Je tvořeno prachovci, jílovitými, prachovitými a písčitými břidlicemi. Ojediněle se
vyskytují menší vložky pískovců a čočky písčitých modravých vápenců. Celkově jsou
tyto horniny pevnější a tvrdší než horniny vinického a bohdaleckého souvrství.
Králodvorské souvrství je složeno z jílovitých břidlic zelenošedé barvy. Jedná se o
měkké, hluboko zvětrávající horniny. Jejich technické vlastnosti jsou obdobné jako u
vrstev bohdaleckých.
Kvartérní sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny deluviálními a fluviálními
sedimenty, humózním horizontem a navážkami.
Deluviální sedimenty vzniklé soliflukcí, tj., pomalými svahovými pohyby dosahují
v zájmovém území mocnosti 0-2,5 m. Jedná se převážně o písčitohlinité
a
písčitojílovité zeminy, převážně tuhé až pevné konzistence, s proměnlivým zastoupením
opracovaných úlomků podložních hornin. Všeobecně lze konstatovat, že množství a
velikost úlomků narůstá směrem k bázi, kde tyto sedimenty přecházejí do zcela
zvětralých hornin skalního podkladu.
Fluviální sedimenty jsou reprezentovány terasovými štěrkovitými sedimenty Botiče a
vyššími terasovými stupni řeky Vltavy. Tyto sedimenty jsou zastoupeny převážně
ulehlými (sedimenty Botiče až středně ulehlými) štěrkopísky. V sedimentech
souvisejících s vývojem Botiče se pak místy vyskytují jílovitopísčité a jílovité prolohy.
Jejich plošné i hloubkové rozšíření je v rámci trasy nerovnoměrné, místy nebyly vůbec
zastiženy. Nejvyšších mocností dosahují v prostoru stávající žst. Vršovice, a to cca 8-9
m.
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Humózní (organický) horizont byl zastižen několika nově realizovanými sondami pod
navážkami. Jedná se o původní půdní horizont, který nebyl v rámci realizace stávající
stavby skryt. Jeho nejvyšší zjištěná mocnost dosahuje cca 1,0 m. Jedná se převážně o
jílovitopísčité hlíny, tuhé až pevné konzistence.
Navážky budují v zájmovém území nejsvrchnější patro pokryvných útvarů. Vznikly při
výstavbě a urbanizaci širšího okolí a byl jimi vyrovnán původní členitější povrch území.
Jedná se převážně o překopané místní zeminy s příměsí stavebního odpadu a
lomového kamene. V rámci navážek lze vyčlenit konstrukční vrstvy stávajícího tělesa
železniční tratě a konstrukční vrstvy přilehlých obslužných komunikací.
Hydrogeologické podmínky zájmového území závisí na morfologii dané oblasti,
vhodnosti horninového podloží k infiltraci a akumulaci podzemní vody, srážkovém
režimu území, antropogenních vlivech a dalších faktorech prostředí.
Zájmové území spadá do hydrogeologického rajonu ID 6250, proterozoikum a
paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, s volnou hladinou, s celkovou mineralizací 0,3-1
g/l, s nízkou transmisivitou (<1,10-4 m2/s), chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4.
V širším okolí zájmového území musíme z hydrogeologického hlediska rozlišit
nezpevněné kvartérní sedimenty, v nichž můžeme počítat prakticky jen s propustností
průlinovou a poloskalní paleozoické (ordovické) horniny s propustností puklinovou.
Ordovik – v horninách se jedná o vodní režim puklinový, horniny jsou pro vodu
v nezvětralém stavu prakticky nepropustné. Podzemní voda může cirkulovat pouze
podél nezajílovaných, otevřených puklin, případně v tektonicky podrcených pásmech.
Vydatnost těchto horizontů je všeobecně nízká. V nezvětralých a rozpukaných partiích
hornin s přibývající jemnozrnnou a úlomkovitou složkou se propustnost zvyšuje. V tomto
případě se jedná o kombinovaný režim puklinově-průlinový. V této části horninového
masívu se vyskytuje převážně nepravidelný (místy i souvislejší) horizont podzemní
vody. Jílovitější prolohy pak vytváří v daném horizontu izolant. Jeho vydatnost je závislá
na atmosferických srážkách, případně na dotaci vod z blízkých vodotečí. Tato
zvětralinová zóna skalního masívu plní částečně funkci hydrogeologického kolektoru.
Kvartér – průlinový kolektor je tvořen deluviálními a zejména fluviálními akumulacemi
(svahové a terasové sedimenty). Tyto sedimenty představují vhodné prostředí pro vznik
souvislého horizontu podzemní vody. Horizont je pak závislý na atmosferických
srážkách, případně na dotaci vod z blízkých vodotečí. Souvislý horizont je vzhledem
k rozsáhlé urbanizaci širšího okolí zakleslý k jejich bázi. Výjimku tvoří úseky v blízkosti
stávajícího toku Botiče. Zde je hladina podzemní vody v hydraulické spojitosti s cca
aktuální hladinou v Botiči. Lokálně se vyskytující jílovité čočky vytvářejí v tomto
souvrství nepravidelné izolanty.
Stavba se nenachází v záplavovém území.
Výřez geologické mapy a
mapy inženýrsko-geologického rajonování je patrný
z následujících mapových podkladů:
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C.2.5. Fauna a flora
Obecná charakteristika:
Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění přírody a
krajiny vlastním záměrem nelze předpokládat s výjimkou dočasných a jen omezeně
trvalých záborů půdy mimo těleso trati ve vztahu k případné rektifikaci oblouku kolem
km 177,85 a řešení zařízení staveniště a manipulačních pásů.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky koridoru zájmového
území stavby,
podrobnější charakteristiky tělesa trati ve vztahu k některým
hodnotnějším lokalitám (mokřady Triangl) s ohledem na polohu v silně urbanizovaném
prostředí v prostoru žst. Praha-Hostivař jsou prezentovány v rámci přílohy biologického
průzkumu.
Zastoupení mimolesních porostů dřevin
Území posuzovaného koridoru trati je výrazně urbanizovanou krajinou s výjimkou
kontaktu s mokřady Triangl , takže mimolesní porosty se s ohledem na míru urbanizace
dochovaly jen sporadicky a většinou jako náletové dřeviny nebo pásy křovin na
náspech, případně v zářezech trati.
Vlastní zájmové území posuzovaného koridoru je tak s ohledem na výše uvedené
skutečnosti spíše chudé na mimolesní porosty dřevin, porosty jsou soustředěny i na
vlastní traťové těleso, většinou jako nálety.
Kácení mimolesních porostů dřevin je nutné provést z následujících důvodů:
ü zachování rozhledových poměrů a zajištění stability drážního tělesa
ü zajištění odstupové vzdálenosti od částí trakčního vedení ve smyslu příslušných
normativů; pro dodržení bezpečných vzdáleností dřevin od trakčního vedení bude
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třeba provést kácení ve vzdálenosti cca 8,0 m od osy koleje a současně provést
odborný ořez stromů do výšky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajištění potřebné
vzdálenosti porostů od elektrického zařízení VN
ü obnovy stávajícího tělesa dráhy, odvodnění
ü zajištění přístupu k trati v rámci stavby
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy
krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Náletové
dřeviny v těsné blízkosti železniční trati budou káceny v souladu se zákonem č.
266/1994 Sb. o drahách (ve smyslu zvláštních předpisů podle zákona č. 114/1992
v platném znění, §8, odstavce 2).
Je však třeba konstatovat, že v posuzovaném úseku koridoru optimalizace téměř
výhradně probíhá výhradně ve stávající trase trati, takže budou dotčeny většinově jen
méně hodnotné náletové porosty. Jde především o nálety akátu (Robinia
pseudoacacia), jasanu (Fraxinus excelsior), slivoní (Prunus sp.), bezu černého
(Sambuccus nigra), růže šípkové (Rosa canina), v širším okolí i javoru jasnolistého
(Acer negundo) nebo dubu (Quercus robur).
Z hlediska kácení mimolesní zeleně je dále významný stavební objekt SO 3-30-01 ŽST
Praha Zahradní město, úprava komunikace v ulici Průběžná v km cca 178,8 kde bude
nutné vykácet vzrostlé akáty (Robinia pseudoacacia).
V rámci dokumentace pro stavební řízení bude nutno provést podrobnější inventarizaci
potenciálně stavebními pracemi dotčených porostů po podrobnějším prostorovém
vymezení a zaměření stavebních objektů (včetně navrhovaných protihlukových clon), se
stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin, především pro úsek v západní části
s přiblížením k trojúhelníku tratí na Malešice a Vršovice.
Flora
Z floristického hlediska se ve sledovaném území uplatňuje fytogeografický obvod
českého termofytika s fytogeografickým okresem Pražská plošina (západní část).
Vegetační stupeň dle Skalického je kolinní. Potenciálně přirozená vegetace podle
Neuhäuslové et.al. (1998).
V rámci podkladů pro vypracování Oznámení bylo podrobněji zaznamenáno floristické
složení na celkem 18 lokalitách pro sledovaný úsek trati s tím, že úsek od seřazovacího
nádraží Praha –Strašnice po konec úseku u tunelu k hlavnímu nádraží je s ohledem na
silnou urbanizaci a stav koridoru hodnocen jen okrajově. Z výstupů botanického
průzkumu (kompletní je součástí Přílohy „Biologický průzkum“) vyplývá:
Ochranářsky významné druhy:
Kategorie C3 – druhy ohrožené
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.)Čelak. - škarda smrdutá mákolistá:
12,13,14,18
V Praze a v okolí jde o téměř všudypřítomný druh na narušovaných půdách.

Kategorie C4a – druhy vyžadující pozornost
Atriplex oblongifolia W.et K. - lebeda podlouhlolistá +: 18
V Praze se na ruderálních lokalitách objevuje poměrně pravidelně a v posledních letech se šíří.

107

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.,
II. ČÁST, PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Carex otrubae Podp. - ostřice Otrubova: 12
Význačný druh ostřice, která indikuje mírně zasolená stanoviště a slatinné louky, nalezen u mokřadů
Triangl.

Na lokalitě bylo nalezeno 150 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. Byly zjištěny celkem 3
ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR. Dva z nich
jsou v Praze a v okolí velmi hojné, často i na ruderálních stanovištích. Ostřice Otrubova
je indikačním druhem slatinných luk a mírně zasolených pozemků.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky za
předpokladu, že bude zachován současný vodní režim ve významném krajinném prvku
Triangl. Z botanického hlediska záměr nepředstavuje závažný zásah
Fauna
Zoologický průzkum byl řešen rovněž v letním a podzimním aspektu (červenec –
listopad) jako kvalitativní s tím, že těžiště zoologického průzkumu bylo položeno do
prostoru registrovaného VKP Mokřady Triangl v kontaktu s tratí, kde byl identifikován
nejvážnější potenciální střet záměru se zájmy ochrany přírody. Poněvadž záměr je jinak
orientován prakticky výhradně jen na těleso trati bez směrových odchylek, byla dále
řešena jen kvalitativní stránka průzkumu na vybraných stanovištích (pro úplnost i
stanoviště upravených vodních toků –zde křížení Botiče), takže z hlediska výskytu
fauny byla dále vymezena následující základní stanoviště v kontextu zájmového území:
o
o

stanoviště tělesa vícekolejné trati
stanoviště upravených profilů vodních toků

Níže uvedené výstupy prezentují zjištěné výskyty bez konkretizace pro jednotlivé úseky
či lokality. Jde o charakteristická antropogenní či antropogenně podmíněná stanoviště,
na tělese trati místy vysychavá v iniciačních stadiích sukcese (vlivy údržby traťového
svršku včetně herbicidních zásahů nebo vysokostébelná ruderální lada. Pokud byly
zaznamenány ochranářsky hodnotné nálezy, je v příslušné části textu připojen nezbytný
konkretizující komentář, případně s konstatováním některých předpokladů.
Z biogeografického hlediska je i fauna součástí hercynské podprovincie a pásu mezi
Řipským a Českobrodským bioregionem. Pro zájmové území posuzovaného
železničního koridoru v úseku žst. Praha-Hostivař – Praha hl. nádraží existuje však
relativně málo podrobných faunistických podkladů, chybí prakticky podklady o výskytu
skupin hmyzu. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné
druhy, vázané buď na křoviny a mimolesní porosty dřevin, nebo na urbanizované
území a na blízkost zástavby.
Celý zoologický průzkum je doložen v rámci přílohy „Biologický průzkum“. V rámci
provedeného zoologického průzkumu byly v zájmovém území zjištěny následující
zvláště chráněné druhy (uvedeny i potenciální výskyty):
Kriticky ohrožené
Nebyly zjištěny žádné takové druhy.
Silně ohrožené
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Potvrzena na náspech trati jižně od zahrádkové osady Dolínecká a na jižním svahu koridoru západně od
ulice Průhonická (mimo vlastní zájmové území modernizace ve vícekolejném koridoru), spíše ojedinělé
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výskyty. Pro řešení případné výjimky je rozhodující období skrývek v rámci rekonstrukce svršku,
doporučeno mimo reprodukční období.

Skokan zelený (Rana kl. esculenta)
Výskyt v jezírku v rámci VKP Mokřady Triangl, dva ex. i v nádržce jižně od propustu Slatinského potoka
pod tratí. Pravděpodobná reprodukce. Pro řešení případné výjimky je rozhodující období přípravy
území pro řešení propustu, vhodné řešit nad tratí novou akumulaci (vazba i na jiné druhy obojživelníků,
např. ropuchy).

Silně ohrožené druhy bezobratlých (hmyzu) nedoloženy, stanoviště na tělese trati a na
nádraží není pro jejich výskyt příhodné.
Ohrožené
obratlovci
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Doložen pohnízdní výskyt v v porostech dřevin na svahu západně od ulice Průhonické v červenci 1 ex

bezobratlí
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
Přelet trati v červenci 2007 poblíž zahrádkové osady Dolínecká, vývoj na dřevinách v bezprostředním
okolí trati není pravděpodobný..

čmelák Bombus agrorum
čmelák zemní (Bombus terrestris)
Oba výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu. Pro řešení výjimek je rozhodující především období provádění skrývek. V zájmovém území se
v zásadě nevyskytují ruderalizovaná nízkostébelná lada nebo přechodové ekotony, kde by bylo lze
předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd, nelze vyloučit toto zakládání ve vhodných
prostorech ruderálních lad Prostory zakládání hnízd na trati přímo nedoloženy. Přesto je vhodné skrývky
pro přípravu území časovat mimo reprodukční období.

V kontextu výše uvedených aspektů je nutno práce, které znamenají přímý zásah do
možných biotopů (kácení náletů kolem trati, skrývky) řešit mimo vegetační období.
Zájmové území záměru optimalizace trati nepředstavuje vhodné plochy pro možný
trvalý výskyt významnějších populací zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu
vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zvláště chráněné druhy bezobratlých ve smyslu
vyhl. č. 395/1992 Sb. v platném znění (s výjimkou hmyzu) vyžadují jiné typy prostředí.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, územní systém ekologické stability definuje jako vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi
základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému ekologické stability je
povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
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Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
Podle nového členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) ze posuzovaná
oblast začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie
hercynské. Jde o součást bioregionu č. 1.5. Českobrodského, zájmové území je
lokalizováno těsně při jeho západní hranici s nereprezentativní přechodovou zónou
bioregionu č. 1.2. Řípského na území hlavního města Prahy. S ohledem na silně
urbanizovaný
charakter zájmového území
nejsou vytvořeny charakteristické
reprezentativní typy stanovišť v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí (s
výjimkou mokřadů Triangl v počátku trasy SZ od žst. Praha-Hostivař a některých ploch
v okolí mezi km 177,60 až 177,89).
Podklady ohledně místního ÚSES pro hlavní město Prahu jsou k dispozici ve vícero
materiálech z počátku 90. let , s původně velmi rozdílnou vypovídací schopností a
s problémy navázání na analogické materiály pro okres Praha-východ. Určité
sjednocení znamenalo vypracování komplexního generelu místního ÚSES hlavního
města Prahy (Löw & spol. , Brno, 1994). Tento materiál byl výchozím podkladem pro
další upřesnění v územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy.
V roce 1998 došlo ke konkretizaci v návrhu územního plánu hlavního města Prahy pod
gescí Útvaru rozvoje města (garant za ÚSES Mgr. Jan Fejfar) s aktualizací podkladů
během roku 1997, přičemž vlastní řešení ÚSES (které z hlediska stupňů ÚSES je na
úrovni mezi generelem a plánem) v rámci Územního plánu hlavního města Prahy bylo
schváleno jako součást ÚPD zastupitelstvem hl. města Prahy 9.9.1999 s platností od
1.1.2000 . Další text oznámení z hlediska pojmenování skladebných či podpůrných
prvků ÚSES vychází z podkladů ÚSES, schválených v rámci ÚPD hlavního města
Prahy.
V návaznosti na výše uvedené
k podkladům ÚSES:

lze konstatovat následující skutečnosti ve vazbě

1. ÚTP NR – R ÚSES ČR, zpracovatel Bínová a kol., Společnost pro životní prostředí
Brno, 1996.
2. Generel ÚSES hlavního města Prahy, podklad pro ÚPN hl. města Prahy, schválený
9.9.1999 s platností od 1.2.2000. Garant Mgr. Jan Fejfar, Útvar rozvoje města),
průmět do map 1:10.000
Kontaktní nebo kolizní prvky ÚSES
V následujícím textu je stručně přiblížena poloha skladebných prvků ÚSES, které se
nacházejí v kontaktu nebo v kolizi s posuzovaným úsekem trati. Pořadí voleno ve směru
staničení ze směru Benešov do směru Praha hl.n.
Polohu prvků ÚSES vůči
(www.magistrat.praha-mesto.cz )

koridoru
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Křížení LBK 4/104 koridorem trati – J od Havlíčkových sadů křížení mezi ulicemi Otakarova a Na
ostrůvku, vlevo od plochy pro dopravu Na Bohdalci (depo Praha-Vršovice) křížení mezi ulicemi
Petrohradská-Nad Vinným potokem-Na Seřadišti-K Průjezdu. Poloha LBC 2 Havlíčkovy sady dána
plochou OPP.

Biocentra
Záměr se nenachází v kontaktu ani v kolizi s žádným vymezeným biocentrem lokální
nebo vyšší úrovně. Nejbližším biocentrem lokální úrovně je LB12 Havlíčkovy sady,
zahrnující jižní část svahu Havlíčkových sadů s kontaktem jižně na LBK L4/404 Botič,
poloha cca 300 - 450 m severně od žst. Praha-Vršovice v úseku mezi km 183,290 –
183,45.
Biokoridory
Záměr křižuje lokální biokoridor L4/104, který je veden podél toku Botiče. První křížení
je lokalizováno v km 182,503 po stávajícím mostě v prostoru křížení ulic Petrohradská,
Nad Vinným potokem, Na Seřadišti a K Průjezdu, druhé západnější po stávajícím mostě
v km 183,557. Tok však toto mostní křížení podchází cca 150 m dlouhým zaklenutím od
ulice Perucká. V obou případech je stavem toku (první křížení kamenná dlažba i ve dně
a práh, ve druhém zaklenutí) funkčnost biokoridoru bariérově přerušena.

111

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.,
II. ČÁST, PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Poloha a charakter křížení toku (LBK, VKP „ze zákona“) vyplývá z následujících situací
a fotografií:

Výřez základní mapy dle www.mapy.cz

Výřez ortofotomapy dle www.mapy.cz

Charakter křížení – Botič pod železničním mostem

Práh na Botiči mezi silničním a železničním mostem

Detail křížení pod železničním mostem

Botič po toku od křížení s tratí a Petrohradskou ulicí

Křížení Botiče v prostoru Otakarova – Na ostrůvku

Botič po proudu směrem k mostu na Bělehradské
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Interakční prvky
Interakční prvky nejsou posuzovaným záměrem dotčeny.
Krajina a krajinný ráz

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná silně urbanizovaná struktura
velkoměstského organismu, takže není podle standardních metodik podstata krajinného
rázu pro daný případ uchopitelná. Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že
je navrhován formou optimalizace stávajícího urbanizačního prvku, aniž výrazněji mění
jeho současný charakter, nedochází ani k patrnější změně směrových parametrů trati.
Pouze úsek kolem km 177,85 je řešen vyrovnáním oblouku trati mírně k jihu, tedy
oddálením od prostoru registrovaného VKP Mokřady Triangl. Určující tedy je historická
a estetická charakteristika, která je dominantně podmíněna existencí stávajícího
vícekolejného elektrifikovaného železničního koridoru s navazující infrastrukturou.
Poněvadž jde o optimalizaci stávajícího urbanizačního prvku, není provedeno
podrobnější vyhodnocení parametrů krajinného rázu.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. je jednou ze
souboru staveb v uzlu Praha, která propojuje IV. tranzitní železniční koridor s uzlem
Praha s žst. Praha hl.n., který dle vládou schváleného programu končí ve směru od
Českých Budějovic před žst. Praha Hostivař. Stavba se nachází v části v nezastavěném
a v části zastavěném území s tím, že v bezprostřední blízkosti stavby se nacházejí
převážně průmyslové objekty. Pokud je stavba v kontaktu s obytnou zástavbou, je tato
problematika podrobněji popisována v rámci hlukové studie, která je samostatnou
přílohou předkládaného oznámení.
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti

Zájmové území nemá parametry přírodního stanoviště v zájmu Evropských
společenství a není zařazeno ani mezi evropsky významné lokality, které by byly
vymezeny ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb., ani s takovými lokalitami není
v územním či zprostředkovaném kontaktu.
Záměr nezasahuje prostorově, kontaktně ani nepřímými vlivy do území některé ptačích
oblastí řešených podle § 45e zák. č. 218/2004 Sb., vyhlášených dále ve smyslu
příslušných Nařízení vlády ČR.
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Nejbližšími zvláště chráněným územím je přírodní památka Meandry Botiče (6,70 ha,
vyhl. 1968), předmětem ochrany je koryto Botiče od výtoku z přehradní nádrže Hostivař
k mostku v blízkosti křižovatky Práčské a Topolové ulice, jde o ochranu přirozeného
toku s břehovými porosty; cca 400 m JZ od západního zhlaví žst. Praha-Hostivař
Ostatní zvláště chráněná území přírody se nacházejí v okruhu větším jak 2 km (např.
PP Rohožník – lom v Dubči nebo PP Obora v Uhříněvsi).
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Území přírodních parků

Přírodní park Hostivař – Záběhlice byl zřízen podle §12 zák. č. 114/1992 Sb. jako
specifický institut obecné ochrany krajiny v roce 1990 na ploše 372 ha včetně nádrže
Hostivař po Hamerský rybník v Záběhlicích.
Posuzovaná železniční trať probíhá cca 500 m S – SZ od hranic přírodního parku,
zájmové území se tedy nachází zcela mimo kontakt s územím PPK.
Významné krajinné prvky

Zájmové území oznamovaného záměru je v kontaktu, případně i v prostorové kolizi
s některými významnými krajinnými prvky „ze zákona“:
-

-

-

VKP vodní toky a údolní nivy: řešená trať přechází vodní tok Botiče. První křížení je
lokalizováno v km 182,503 po stávajícím mostě v prostoru křížení ulic Petrohradská,
Nad Vinným potokem, Na Seřadišti a K Průjezdu, druhé západnější po stávajícím
mostě v km 183,557. Tok však toto mostní křížení podchází cca 150 m dlouhým
zaklenutím od ulice Perucká. V obou případech je stavem toku (první křížení
kamenná dlažba i ve dně a práh, ve druhém zaklenutí) funkčnost VKP „ze zákona“
výrazně snížena až zrušena.
Propustem v km 177,85 přechází stávající trať Slatinský potok, vytékající z plochy
registrovaného VKP Mokřady Triangl (viz dále). Tok je upraven, nad vtokem do
propustu napřímen, v propustu zcela technicky opevněn včetně dna, po opuštění
propustu vtéká do malé, vegetací zarostlé akumulační nádrže a dále je zaklenut
zcela nekapacitním průměrem v délce cca 500 m pod průmyslovou zónou areálu
Mitas mezi Jižní spojkou a ulicí Švehlova.
s VKP lesů, rybníků, jezer, rašelinišť a údolních niv posuzovaná stavba není
v kontaktu.
Ve všech výše uvedených případech jde o polohu již existující stávající trati, nikoli o
kontakt směrově upravovaných nebo nově navrhovaných úseků, trať neprotíná
žádný lesní porost

Posuzovaný úsek trati je v kontaktu s VKP č. 14 „Mokřady Triangl“, registrovaným
podle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny. Předmětem registrace je systém mozaiky
mokřadních luk a porostů s loukami. Jádrovým územím je makrofytní vegetací zarostlé
jezírkem, součástí VKP je i pramenný úsek Slatinského potoka. Poloha vyplývá
z následujícího obrázku dle www.magistrat.praha-mesto.cz:
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Dle ortofotomapy z www.mapy.cz je poloha VKP patrná ve střední části snímku
v prostoru křížení tratí Hostivař-Malešice, Zahradní Město-Malešice, Hostivař –Zahradní
Město:

Biologický popis je součástí Biologického průzkumu jako samostatné přílohy
předkládaného oznámení.
Charakter registrovaného VKP dokládají následující snímky:

115

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.,
II. ČÁST, PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA hl.n.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Průhled přes malešickou trať k mokřadům Triangl
- prostor pro řešení přístupu k propustu

Přemostění malešické trati, úplná rekonstrukce

Charakter Slatinského potoka nad ústím do propustu

Nejcennější část – jezírko – mimo zájmové území

Charakter VKP pod patou stávající trati

Nádržka pod výtokem z propustu, akumulace vod
nad zatrubněním dalšího úseku toku

Nekapacitní zatrubnění Slatinského potoka -odtok
nádržky
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Jiná hodnotná stanoviště
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám)
je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště
se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry
tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity, vápence, buližníky apod.)
Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů

V kontaktu s posuzovanou tratí se vyhlášené památné stromy ani hodnotnější jedinci
nebo skupiny dřevin nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.
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Architektonické a jiné historické památky

Zájmové území je územím s možnými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu je
stavebník provádějící stavbu v tomto území povinen předem oznámit zahájení
výkopových prací pověřené organizaci (tj. např. Archeologickému ústavu AV ČR nebo
Ústavu archeologické památkové péče). Dále je stavebník povinen umožnit provedení
případného záchranného průzkumu a náhodné archeologické nálezy oznamovat
zmíněným organizacím. V případě archeologického nálezu, který nebyl učiněn při
provádění archeologického výzkumu je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění
prací, při nichž k nálezu došlo, povinen podat o tomto nálezu oznámení
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhý
den po archeologickém nálezu. Oznámení může učinit prostřednictvím městského
úřadu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po
učiněném oznámení.
Všechny stavbou dotčené pozemky v k.ú. Nusle, Strašnice, Vinohrady a Vršovice jsou
vedeny v památkově chráněném území. Situace památkové rezervace, památkové
zóny a ochranného pásma Pražské rezervace jsou patrné z následujícího obrázku:
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situace památkové zóny – A3
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Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Posuzovaný záměr není v rozporu se stávajícím územním plánem (viz příloha
předkládaného oznámení).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba
Znečištění ovzduší

V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze očekávat liniové i plošné zdroje znečištění ovzduší.
Pro omezení emisí z provozu recyklační základny, z plošných zdrojů a pro eliminaci
sekundární prašnosti jsou předkládaným oznámením navržena opatření, která jsou
specifikována v kapitole vlivů na ovzduší.
Staveništní doprava
Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
proces výstavby lze dále očekávat krátkodobě také navýšení emisí z nákladní dopravy
a tudíž lze očekávat i částečnou změně imisní zátěže podél komunikací. Tato změna
bude však jen dočasná po dobu rozhodujících zemních prací. Problematickými se
mohou stát především případné přepravní trasy bezprostředně související s obytnou
zástavbou. Z hlediska vlivů na životní prostředí je v zásadě pouze možné doporučit
respektování následujících opatření, která by měla eliminovat jak negativní dopady
stavby na ovlivnění faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro etapu výstavby vyvolané
nároky na použití vybraných komunikací. Pro omezení emisí z plošných zdrojů a pro
eliminaci sekundární prašnosti jsou předkládaným oznámením navržena následující
opatření:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích měřítek
i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do
původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby

Zařízení stavenišť
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během
výstavby - skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů lze považovat za hlavní plošné
zdroje znečištění ovzduší. Ve sledovaném úseku tak lze uvažovat s významnějšími
plošnými zdroji znečištění ovzduší, kterými budou především dočasná deponie
výkopové zeminy a štěrku. Vzhledem k charakteru zdroje a současné fázi projektové
přípravy nelze rozlohy a dobu trvání jednotlivých zdrojů kvantifikovat. Vzhledem
k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a vzhledem k nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství
emitovaných škodlivin objektivně a seriozně stanovit. Vlastní výstavba jakož i dočasné
skládky sypkých materiálů a zemní práce během výstavby nemusí bezprostředně
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narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou během výstavby všechny plošné zdroje
chráněny před vznikem nadměrné prašnosti. Proto jsou v doporučeních předkládaného
oznámení formulována následující opatření směřující k eliminaci sekundární prašnosti
v souvislosti s plošnými zdroji znečištění ovzduší:
• zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště,
deponií zemin a stavebních komunikací
• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a
další výstavbě; v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště

Recyklační základna
Recyklační základna na staveništi není uvažována, využije se některá ze stabilních
recyklačních základen v blízkosti staveniště, která má i osvědčení ČD pro recyklaci
štěrku kolejového lože.
Omezení obslužnosti území

Tato situace bude vyvolaná dočasným zhoršením obslužnosti území v souvislosti
s vlastními pracemi na trati. Může být spojena s náhradní dopravou po dobu výluk.
Návrh optimálního postupu výstavby vychází z projednaného rámcového návrhu
jednotlivých etap výstavby, pracovních postupů a výluk. Z hlediska silniční dopravy
bude provoz na přejezdech omezen vždy jen krátkodobě na konání konkrétních prací.
Hluková zátěž

V rámci předkládaného oznámení je doložena akustická studie, jejíž součástí je i
vyhodnocení hlukové zátěže v etapě výstavby. Akustická studie je přílohou
předkládaného oznámení. Stavba optimalizace traťového úseku Praha Hostivař Praha hl.n. je připravována jako jedna stavba. Pouze z důvodů uvedených v úvodu
předkládaného oznámení je stavba administrativně rozdělena na dvě části. Z hlediska
komplexního posouzení záměru je proto akustická studie jakož i hodnocení vlivů na
veřejné zdraví provedeno pro celou stavbu, protože administrativní rozdělení záměru
není důvodem pro rozdělení stavby z hlediska vlivů na životní prostředí. Proto jak
v tomto oznámení, které se týká II. části Optimalizace traťového úseku , tak i v části I.
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. (která je v současné době
již podrobována procesu EIA) je vždy doložena celková akustická situace v celém
úseku optimalizace a obdobně tomu je i pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
z hlediska hluku.
Optimalizace se bude provádět v několika stavebních postupech, při kterých se vylučují
z provozu určité části kolejiště a dochází k omezení železničního provozu.
Stavební postup začíná sejmutím železničního svršku, dále navazuje stavba základů a
později stožárů trakčního vedení, souběžně probíhají práce na železničním spodku,
včetně umělých staveb, na stavbě nástupišť a vlastních podchodů na nástupiště (vždy
v rekonstruované části kolejiště). Po dokončení uvedených činností je položen
železniční svršek, na nástupištích dojde k instalaci přístřešků a osazení výtahů.
Následně se nástupiště a podchody vybavují rozhlasem, osvětlením, informačním
systémem. Výhybky se opatří ohřevem výměn. Na závěr je provedena úprava trakčního
vedení a montáž vnějšího zabezpečovacího zařízení.
Stavební práce se předpokládají v prodloužených denních směnách.
Na základě posledních úvah by se stavební dvůr mohl nacházet mezi novou tratí a
stávající osobní tratí (křížení trati s ulicí Průběžnou a V Korytech. O rozsahu a
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vybavenosti hlavního stavebního dvora bude rozhodovat především stálé zázemí
vybraného dodavatele na území hlavního města Prahy (betonárka, dílny truhlářských a
ocelářských prací).
Podružná zařízení staveniště budou kromě stavebního dvora v řešených železničních
stanicích a u hlavních mostních objektů.
Projekt uvažuje s přepravou rozhodujících materiálů po železniční trati (kolejová pole,
železniční štěrk, materiál pro pražcové podloží, trakční stožáry, trakční vedení, všechny
druhy kabelů). Pro silniční dopravu zbývají především technologická zařízení a odvoz
odpadu. Silniční doprava bude směrována na jižní okruh a ulici Průmyslovou.
Stavební práce lze rozdělit na následující etapy:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

sejmutí železničního svršku,
zemní práce na železničním svršku a spodku
práce na železničním spodku
práce na železničním svršku
rekonstrukce a výstavba umělých staveb

Následující odstavce udávají předpokládané nasazení mechanizmů v jednotlivých
etapách. V závorkách jsou uvedeny hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
pro 1 hodinu práce stroje ve vzdálenosti 3,0 m od zdroje poskytnuté projektantem
stavby (SUDOP Praha, a. s.).
Sejmutí železničního svršku: Pokladač PKP 25/20 vč. elektrocentrály (cca 80 dB),
dieselové lokomotivy a železniční vozy Ua pro odvoz štěrku (cca 80 dB). Skupina strojů
se bude pohybovat rychlostí cca 150 m/hod.
Zemní práce: Bagr OK MHS (cca 90 dB), dvoucestný bagr Orenstein 2, autobagr UDS
na podvozku T 148 (cca 80dB), bagr CAT 318 nebo 428 B (cca 90 dB), nakladač pro
CAT 963 pro těžbu do vozů Ua (cca 85 dB), nákladní automobily nejrůznějších
možných značek.
Železniční spodek: Vozy Ua pro sypání podkladních vrstev (cca 80dB), zhutňovač
podloží na soupravě ASP 400 (cca 95 dB).
Železniční svršek: USP 3000C pro úpravu štěrkového lože do profilu,
dynamostabilizátor VKL 400 nebo VKL 200 (cca 90 dB), vibrační válec VV 1500D pro
hutnění štěrku (cca 95 dB), zhutňovač štěrkového lože ASP 400 (cca 95 dB), pokladač
kolejových polí PKP 25/20 vč. elektrocentrály pro pokládku kolejnic (cca 80 dB), kladecí
souprava železničního svršku SUZ 350 (cca 80 dB), dieselové lokomotivy v soupravě
s železničními vozy Chopper a SAS pro zaštěrkování kolejového roštu (cca 85 dB),
podbíječka Plasser ASP 07-16, ASP 09-16, ASP 08-275 (cca 100 dB) rychlost cca 250
m/hod.
Rekonstrukce nebo výstavba umělých staveb: Vrtací-sbíjecí kladivo Bosch (cca 92
dB), bourací kladivo IPH (cca 90 dB), kompresor (cca 90dB), kotoučová stolní pila (cca
90 dB), autobagr UDS na podvozku T 148 (cca 80 dB), bagr Menzi-Muck (cca 75 dB),
autojeřáb AD 16 na podvozku T 815 (cca 80 dB), čerpadlo na beton Schwing nebo
Putzmeister (cca 75 dB), drobné mechanizmy např. ruční pěchovačka Wacker, deskový
ruční vibrátor.
Ve výpočtech byly hodnoceny především nejhlučnější stavební
V následujících bodech uvádíme modelované a hodnocené situace:
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1. Vliv těžební techniky – bagrů při provádění zemních prací (označována jako „Vliv
bagrů“).

Situace hodnotí vliv dvou bagrů o hladinách akustického tlaku 80 a 90 dB ve
vzdálenosti 3,0 m od zdroje.
2. Vliv zhutňovače podloží při úpravách železničního spodku a svršku (označována jako
„Zhutňovač“).

V situaci je posuzován vliv zhutňovače podloží o hladině akustického tlaku 95 dB
ve vzdálenosti 3,0 m od zdroje.
3. Vliv vibračního válce při úpravách železničního svršku (označována „Vibrační válec“).

V modelované situaci je posuzován vliv vibračního válce o hladině akustického tlaku 95
dB ve vzdálenosti 3,0 m od zdroje.
4. Vliv podbíječky – úprava železničního svršku (Označována jako „Podbíječka“).

Situace posuzuje vliv podbíječky o hladině akustického tlaku 100 dB ve vzdálenosti 3,0
m od zdroje.
V posuzovaných lokalitách prozatím nejsou známy obraty (popř. intenzity) nákladních
vozidel a trasy pro odvoz vytěženého materiálu. Z výše uvedených důvodů není účinek
nákladního provozu simulován. Vliv nákladních automobilů a případný další souběh
stavebních mechanizmů bude nutné upřesnit v dalších fázích projektové dokumentace
na základě doplněných vstupních podkladů.
Následují tabulka udává označení jednotlivých situací a použití příslušných zkratek.
Situace

Popis situace

Hodnotící stav

B

Vliv bagrů

Vliv dvou bagrů při provádění zemních prací

Z

Zhutňovač

V

Vibrační válec

P

Podbíječka

Vliv zhutňovače v rámci úprav železničního
spodku a svršku
Vliv vibračního válce při úpravách železničního
svršku
Vliv podbíječky v rámci úprav železničního svršku

Z výsledků uvedených v akustické studii (tabulka 15 této akustické studie) a grafických
výstupů je zřejmé, že v rámci stavební činnosti může docházet k překročení
hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb, nebo k pohybu hodnot na
hranici hygienického limitu z důvodu nejistoty výsledku výpočtu. Hygienický limit pro
chráněný venkovní prostor ze stavební činnosti může být překračován při provádění
zemních prací – situace „B“ (těžební činnost bagrů) a dále v rámci úprav železničního
svršku – situace „P“ (nasazení podbíječky). Z výsledků je dále patrné, že k překročení
hygienického limitu nebo k pohybu hodnot na hranici hygienického limitu může
docházet vždy, když těžká stavební technika (bagry, podbíječka) bude pracovat před
obytnými budovami, které se nacházejí v těsné blízkosti posuzovaného traťového
úseku. Opatření zakládající se na zkracování doby práce strojů by v daném případě
nebylo vhodné z důvodu neúměrného prodlužování stavebních operací a tím i celé
stavby. Ostatní možná opatření (stroje s nižšími akustickými emisemi, protihlukové
clony) již nejsou tak účinná, aby byla schopna zajistit splnění hygienického limitu.
Z výše uvedených důvodů bude nutné v rámci fáze stavební činnosti zemní práce –
práce bagrů a při činnosti podbíječky na železničním svršku zažádat o časově omezené
povolení.
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Dále je nutné upozornit, že podklady o liniových (nákladní automobily) a stacionárních
zdrojích hluku nebyly úplné, a proto bude nutné výpočty upřesnit v dalších fázích
projektové dokumentace na základě zpřesněných podkladů dokumentace POV.
Jak je patrné z akustické studie, v době jejího zpracování nebyly známy počty
nákladních vozidel zajišťujících přepravu zeminy, betonu atd. na stavební dvůr. Část
akustické studie, řešící etapu výstavby tak lze považovat pouze za informativní. Lze
proto považovat za vhodné, aby vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku
v etapě výstavby bylo dále součástí další projektové přípravy, a to po výběru
zhotovitele stavby, který předloží odsouhlasené POV stavby. V této souvislosti jsou
formulována pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• na základě zjištěných výsledků bude nutné pro fáze stavební činnosti zemní práce – práce
bagrů a při činnosti podbíječky na železničním svršku zažádat o časově omezené povolení
• v rámci smlouvy se zhotovitelem stavby budou vyžadována následující organizační opatření:
ü

ü
ü
ü

ü

stavební práce budou prováděny pouze v době od 7.00 do 21.00 hodin, v období od 6.00 do 7.00 a od
21.00 – 22.00 hodin je vhodné provádět již méně hlučné a přípravné práce
v rámci provádění stavebních prací je vhodné u budov nacházejících se v těsné blízkosti traťového
úseku použít strojní zařízení s nižšími emisními parametry
řidiči nákladních automobilů po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor
stacionární zařízení nutná pro provádění prací (el. pily, kompresor apod.) budou umístěna do
uzavřených objektů uvnitř staveniště; budoucí dodavatel stavby musí zajistit řezání dřeva pro
bednění mimo staveniště; v nejnutnějším případě je možné použití elektrické řetězové pily, které mají
výrazně nižší hlučnost než pily okružní (o cca 8 -10 dB)
v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými
zástěnami

Provoz
Vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví mohou
projevit následovně:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluková zátěž
vlivy na veřejné zdraví
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak je patrné, záměr negeneruje žádné významné zdroje znečištění ovzduší v etapě
provozu. Vliv lze označit za nevýznamný.
Hluková zátěž

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěže. Akustická studie je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
Jak již bylo uvedeno pro hluk v etapě výstavby, stavba optimalizace traťového úseku
Praha Hostivař - Praha hl.n. je připravována jako jedna stavba. Pouze z důvodů
uvedených v úvodu předkládaného oznámení je stavba administrativně rozdělena na
dvě části. Z hlediska komplexního posouzení záměru je proto akustická studie jakož i
hodnocení vlivů na veřejné zdraví provedeno pro celou stavbu, protože administrativní
rozdělení záměru není důvodem pro rozdělení stavby z hlediska vlivů na životní
prostředí.
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Předmětem akustické studie je posouzení a vyhodnocení vlivu záměru „Optimalizace
traťového úseku Praha Hostivař (včetně) – Praha hlavní nádraží“ z hlediska požadavků
Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací na stav akustické situace ve venkovním chráněném prostoru staveb v nejbližším
okolí posuzovaného záměru.
Cílem studie je především:
1. Posouzení počáteční akustické situace (PAS) stávajícího traťového úseku
Praha Hostivař – Praha hl. nádraží (včetně odbočky Praha Strašnice).
Počáteční akustická situace byla zjišťována modelovým výpočtem na základě
měření v kontrolních bodech a známých intenzit železniční dopravy z GVD
2005/2006.
2. Posouzení vlivu výhledového rozsahu dopravy na optimalizovaném traťovém
úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží.
Ø S tangenciální dopravou.
Výhledový stav byl zjišťován modelovým výpočtem na základě predikovaných
intenzit železniční dopravy – střednědobý výhled rok 2015. Výhledový rozsah
dopravy je převzat z ÚTS Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař (včetně) –
Praha hl. n. dopracování 2 a aktualizován dle Studie „Napojení nové trati III. TŽK
Praha – Beroun do železničního uzlu Praha“. V této dopravě jsou zohledněny
požadavky ROPIDu a MD O190.
Ø Bez tangenciální dopravy.
Výhledový stav byl zjišťován modelovým výpočtem na základě predikovaných
intenzit železniční dopravy – střednědobý výhled rok 2015 bez tangenciální dopravy.
Účelem vypracování studie je tedy zhodnotit akustickou situaci před a po realizaci
záměru a prokázat, zda jsou či budou v okolí stávajícího optimalizovaného traťového
úseku Praha Hostivař – Praha hl. (II.část) nádraží překročeny nejvýše přípustné
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb vlivem železniční
dopravy. Součástí studie je i návrh možných protihlukových opatření na ochranu
chráněného venkovního prostoru staveb a zařízení a chráněného venkovního prostoru,
který by byl zasažen nadměrným hlukem z železničního provozu po realizaci
optimalizace traťového úseku. Předložená studie má charakter studie proveditelnosti
záměru z hlediska jeho akustických vlivů na okolí.
Detaily výpočtů a vyhodnocení vývoje akustické situace je náplní akustické studie
v příloze předkládaného oznámení. V následujícím textu jsou proto uvedeny pouze
výsledky akustické studie a návrhy protihlukových opatření.
Na základě vyhodnocení výsledků výhledového stavu s provozem tangenciální dopravy
(varianta „VsT“) byla navržena následující protihluková opatření:
1. Protihlukové clony.
2. Ochrana chráněného vnitřního prostoru staveb.
Hodnocený traťový úsek se nachází v intravilánu jednoho z urbanisticky nejsložitějších
celků – hl. město Praha. Vzhledem k traťovým a výškovým poměrům, složitosti terénu,
charakteru zástavby a vysokým výškám budov, vzdálenosti objektů od železniční trati,
hodnotám hygienických limitů a mnoha dalším aspektům není možné v celém
zájmovém území zajistit (i po instalaci protihlukových clon) ochranu venkovního
chráněného prostoru staveb. V případech, kdy není možné technickými prostředky
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zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb je navrhována ochrana
chráněného vnitřního prostoru.
Protihlukové clony
Protihlukové clony na posuzovaném traťovém úseku Praha Hostivař – Praha hlavní
nádraží jsou navrženy pro výhledový provoz s tangenciální dopravou. Clony musí být
jednostranně pohltivé, s pohltivou stranou směřující ke zdroji akustické energie –
železniční dopravní cestě. U jednostranně pohltivých clon o výšce 4,0 m je možné od
výšky 3,0 m clony kombinovat např. s průhlednou plexisklovou clonou o dostatečné
objemové hmotnosti a vzduchové neprůzvučnosti. V případě, že na některých místech
(např. mosty) nelze uvedené jednostranně pohltivé clony instalovat (z důvodu jejich
vyšší hmotnosti), je možné jednostranně pohltivé clony nahradit pouze v nezbytné míře
clonami odlehčenými (např. plexisklo) o dostatečné objemové hmotnosti a vzduchové
neprůzvučnosti. Rozsah clon včetně jejich umístění a výšek je uveden v následující
tabulce:
Označení Umístění dle
Umístění od
clony
staničení v km začátku stanič.
Clona 1
Clona 2
Clona 3
Clona 4
Clona 5
Clona 6
Clona 7
Clona 8

175,5 - 175,8
175,9 - 176,1
176,25 - 177,0
176,35 - 176,94
181,38 - 181,92
182,36 - 183,04
183,24 - 183,92
183,41 - 183,76

vlevo
vpravo
vpravo
vlevo
vpravo
vpravo
vpravo
vlevo

Oblast umístění
nádr. Hostivař - ul. U Hostivař. nádr.
nádr. Hostivař - ul. Dolnoměcholupská
nádr. Hostivař - ul. U Branek, Za Dráhou
nádr. Hostivař - ul. U Hostivař. nádr.
Vršovice - ul. Moskevská
nádr. Vršovice - ul. Petrohradská
nádr. Vršovice - ul. Ukrajinská, Perucká
nádr. Vršovice - ul. Ctiradova, Otakarova

Výška Přibližná Plocha
[m] délka [m] [m2]
3,0
329,0
987,0
3,0
205,0
615,0
3,0
748,0
2244,0
3,0
588,0
1764,0
4,0
542,0
2168,0
4,0
680,0
2720,0
4,0
668,0
2672,0
4,0
350,0
1400,0
Celkem 4110,0 14570,0

pozn.: v rámci I. části Optimalizace se jedná o clony č. 5 až 8

V rámci vyhodnocení 93 výpočtových bodů (jsou hodnoceny pouze body, které
výstavba protihlukových clon ovlivní a jsou uvedeny v akustické studii) bylo zjištěno: při
výstavbě navržených jednostranně pohltivých clon dojde oproti výhledovému stavu
s tangenciální dopravou ke snížení průměrné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku o 4,6 dB v denní době a o 4,4 dB v noční době. Řešené výpočtové body týkající se
I. části optimalizace jsou zřejmé z akustické studie, která je součástí předkládaného
oznámení.
Z výstupů akustické studie dále vyplývá, že protihlukové clony mají v posuzovaném
území nezanedbatelný význam. I po instalaci protihlukových clon nebude v určitých
oblastech dodržen hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb. Nesplnění
limitu je způsobeno především malou vzdáleností chráněných staveb od železniční trati,
výškou objektů (clony ochrání objekty především v přízemích a nižších patrech) a
konfigurací terénu. V místech, kde není hygienický limit pro chráněný venkovní prostor
dodržen a nebo účinnost navržených protihlukových clon není dostatečná je nutné
přistoupit k ochraně vnitřních chráněných prostorů.
Ochrana chráněného vnitřního prostoru staveb
Při ochraně chráněného vnitřního prostoru staveb budou chráněny pouze objekty, u
kterých není možné technickými prostředky zajistit ochranu chráněného venkovního
prostoru staveb. To znamená, že dojde k ochraně vnitřního prostoru u chráněných
staveb, kde není prokazatelně dodržen hygienický limit v chráněném venkovním
prostoru. Způsob ochrany vnitřního chráněného prostoru spočívá v prověření zvukové
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izolace obvodových plášťů budov a v případné úpravě pláště tak, aby byl dodržen
hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor staveb. Úprava pláště spočívá ve výměně
oken, neboť okna bývají nejslabším článkem při přenosu akustické energie do vnitřního
chráněného prostoru. V posuzovaném zájmovém území musí být u chráněných staveb
(kde není dodržen hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb) prověřen stav
obvodových plášťů. V případech, kde u chráněných staveb nebudou dodrženy
hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor, je nutná výměna oken s náležitou
váženou vzduchovou neprůzvučností (RW ). Požadavky na zvukovou izolaci obvodových
plášťů se řídí normou ČSN 73 0532 . Následující tabulka uvádí požadavky na zvukovou
izolaci obvodových plášťů v závislosti na hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku
2,0 m před fasádou objektu:
Ekvivalentní hladina akustického Požadovaná zvuková izolace
tlaku 2 m před fasádou L Aeq, 2m
obvodového pláště
Den 6 - 22 hod. Noc 22 - 6 hod.
R’w [dB]
30 dB
do 55 dB
do 45 dB
Lůžkové pokoje, speciální výšetřovny a
33 dB
56 - 60 dB
46 - 50 dB
operační sály ve zdravotnických
38 dB
61 - 65 dB
51 - 55 dB
zařízeních
43 dB
56 - 60 dB
66 - 70 dB
nad 71 dB
nad 61 dB
48 dB
Typ místnosti

Obytné místnosti bytů, pokoje hostů
v ubytovacích zařízeních, pobytové
místnosti dětských zařízení, přednáškové
síně, výukové prostory, čítárny, lékařské
ordinace
Společenské a jednací místnosti,
kanceláře a pracovny

do 60 dB

do 50 dB

30 dB

61 – 65 dB
66 – 70 dB
71 – 75 dB
76 - 80 dB
do 65 dB
66 – 70 dB
71 – 75 dB
76 – 80 dB

51 – 55 dB
56 – 60 dB
61 – 65 dB
66 - 70 dB
do 55 dB
56 - 60 dB
61 - 65 dB
66 - 70 dB

33 dB
38 dB
43 dB
48 dB
30 dB
33 dB
38 dB
43 dB

V případech, kdy plocha oken zaujímá větší plochu než 50 % celkové plochy obvodové
konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna RW
stanoven hodnotou uvedenou ve výše uvedené tabulce. Jestliže plocha oken
představuje 35 % až 50 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti, je
minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna RW o 3 dB nižší, než hodnota
uvedená ve výše uvedené. Pro okna zaujímající menší plochu než 35 % celkové plochy
obvodové konstrukce v místnosti je požadavek na váženou neprůzvučnost o 5 dB nižší,
než jednočíselná hodnota uvedená ve výše uvedené tabulce.
Snížené požadavky na neprůzvučnost oken vyplývající z výše uvedených podílů plochy
okna na celé ploše obvodové konstrukce v místnosti se uplatňují jen tehdy, jestliže
hodnota jednočíselné veličiny neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně
o 10 dB vyšší než hodnota vážené neprůzvučnosti okna.
Na základě uvedených požadavků na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov
(ČSN 73 0532) byly vybrány objekty (viz příloha akustické studie), u nichž bude nutné
prověřit obvodový plášť, případně přistoupit k výměně oken, pokud by nebyl dodržen
hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor staveb. V úvahu jsou brány objekty, u
kterých je v noční době (6 – 22 hod.) překročena hodnota ekvivalentní hladiny
akustického tlaku ve výši 55 dB. U ostatních objektů, kde hodnota ekvivalentní hladiny
akustického tlaku je v noční době nižší než 55 dB, lze předpokládat (na základě
vědomostí o vzduchové neprůzvučnosti standardně používaných oken), že hygienické
limity pro chráněný vnitřní prostor budou splněny se stávajícími okny.
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Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy bude akustická studie „Optimalizace traťového úseku
Praha Hostivař – Praha hl.n. (EKOLA GROUP s.r.o., zak. č.: 07.0012-01, listopad 2007); v rámci
další projektové přípravy budou realizovány navržené protihlukové clony; dále budou
prověřeny vybrané objekty z hlediska obvodového pláště, případně bude přistoupeno
k výměně oken, pokud by nebyl dodržen hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor staveb

•

součástí další projektové přípravy bude návrh ochranného hlukového pásma, které vymezí
prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit akustického tlaku v ochranném
hlukovém pásmu dráhy pro denní i noční dobu (v LAeq 55/50 dB), a to včetně jeho režimu,
návrhu opatření na ochranu chráněných objektů před hlukem; hlukové pásmo musí být
vyhlášeno současně s vydáním územního rozhodnutí

•

po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů
hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro ověřující
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

Vibrace

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané komunikaci.
Vibrace se podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky.
Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je obtížné. Vibrace
v obytných budovách, kde jsou měřeny a posuzovány, závisí na mnoha aspektech, jako
například kvalita vybudované komunikace, geologické poměry, vzdálenost od osy
komunikace, druh, stáří, kvalita a technický stav budovy. Nezbytné však je upozornit, že
na základě geologického průzkumu bude navrženo takové řešení tělesa komunikace,
které bude minimalizovat či podstatně eliminovat vibrace v okolí komunikace.
Ze zkušeností z modernizací jiných traťových úseků lze vyslovit závěr, že optimalizací
trati spočívající v novém železničním spodku a svršku dojde i ke snížení šíření vibrací
směrem k nejbližší obytné zástavbě. V této souvislosti a na základě zjištěného výsledku
měření jsou pro další projektovou přípravu formulována následující doporučení:
•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací dle
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

•

po zahájení provozu provést kontrolní měření vibrací; výběr lokalit pro ověřující měření bude
konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

Vyhodnocení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví z hlediska zdravotních
rizik hluku
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska hlukové zátěže je
řešena samostatnou přílohou předkládaného oznámení. Tato příloha byla zpracována
držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Obdobně jako u vyhodnocení akustické situace je i vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
provedeno z důvodů konzistence materiálu pro celý řešený úsek Optimalizace
traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
Z provedeného hodnocení zdravotních rizik hluku z železniční dopravy vyplývají ve
vztahu k posuzovanému záměru tyto závěry:
Současná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy u obyvatel hodnocené zájmové
oblasti bližšího okolí posuzovaného traťového úseku (do vzdálenosti cca 200 – 250 m
od osy železniční tratě) překračuje prahovou úroveň obtěžování, zhoršené verbální
komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky.
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Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že za současného stavu
je téměř čtvrtina z cca 12 000 obyvatel zájmového území hlukem z železniční dopravy
obtěžována a cca 15 % obyvatel je hlukem rušeno ve spánku.
Realizací záměru optimalizace tratě se tento stav významně zlepší, neboť počet
obyvatel teoreticky obtěžovaných hlukem z železniční dopravy klesá o 40 % a počet
obyvatel rušených hlukem ve spánku se snižuje o 44 %.
Ve skutečnosti lze předpokládat, že po realizaci plánovaných individuálních opatření
(výměny oken) u nejvíce exponovaných domů, u kterých nebude možné docílit dodržení
hlukového limitu, bude příznivý efekt realizace záměru ještě významnější.
Průběh stavebních prací na rekonstrukci železničního tratě bude nepochybně zdrojem
zvýšeného obtěžování obyvatel domů situovaných v blízkosti prostoru stavebních prací.
Z hlediska rizika nepříznivých zdravotních účinků hluku je podstatné, že hluk ze stavby
bude dosahovat vyšší úrovně pouze v denní době a vzhledem k postupu stavby bude
pouze dočasného charakteru. Přímé zdravotní riziko této hlukové zátěže je proto možné
vyloučit.
K částečné eliminaci zvýšeného obtěžování a negativních reakcí obyvatel blízkých
obytných domů během realizace stavby je vhodné v předstihu před zahájením hlučných
stavebních prací realizovat navržená protihluková opatření, popř. v nejhorších
případech s překročením hlukového limitu a individuálně neúnosné míry obtěžování
hlukem nabídnout dočasné řešení ve formě možnosti přestěhování do hotelu na
náklady investora stavby. Toto opatření přichází do úvahy i v případě neúnosné míry
obtěžování vibracemi.
Tento závěr je platný za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.
Havarijní stavy
Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu.
V etapě výstavby havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů v
blízkosti vodních toků. Veškeré dopady na okolí se projeví především v kontaminaci
vod a půd.
Také v rámci provozu rizika spočívají především v možnosti vzniku havárií vlaku.
Vzhledem ke skutečnosti, že po realizaci záměru bude úplně vyloučena motorová
trakce a nákladní doprava, lze toto riziko označit v etapě provozu za minimální.
V případě havárie během stavby by mohlo dojít k úniku ropných látek do vodotečí, či
podzemní vody (při přečerpání PHM, nebo nedokonalém zabezpečení strojů proti
únikům ropných látek), dále k vysypání sypkého materiálu (cement, kontaminovaný
materiál apod.). Veškerá tato rizika jsou zohledněna v dokumentaci návrhem řady
opatření, která lze chápat právě jako preventivní opatření pro předcházení těchto
havarijních stavů. K preventivním opatřením lze počítat i vypracování havarijního plánu,
odsouhlaseného správou dopravní cesty a hasičským záchranným sborem ČD,
technologická kázeň a zajišťování striktního dodržování všech platných předpisů a
nařízení vydaných v rámci stavebního povolení i mimo něj pomocí stálého dozoru a
kontrol.
Následná opatření spočívají v okamžitém odstranění havárie a provedení sanačních
opatření, tak aby byly sníženy škody na životním prostředí na minimum, zvláště
v oblastech se zvýšenou zranitelností podzemních a povrchových vod.
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Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují základní
požadavky požární bezpečnosti staveb ve smyslu platných norem a předpisů PO.
Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických
zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými
druhy hasebních látek, než která jsou běžně používána, ani nevznikají požadavky na
vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.
Případný hasební zásah bude provádět jednotka požární ochrany (JPO) Hasičské
záchranné služby ČD Praha nebo příslušný veřejný útvar záchranného sboru, případně
další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. JPO HZS ČD je oprávněna na
základě změny č.1 k normě ČSN 34 3109 provádět vypnutí trolejového vedení (krytí
nesjízdného místa).
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování řešeného úseku se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva s výjimkou zástavby nejblíže situované k řešenému úseku. Vlivy jsou
předkládaným oznámením v rámci znalostí v době jeho vypracování předpokládány,
včetně návrhů a opatření na maximální eliminace negativních dopadů etapy výstavby
na nejbližší objekty obytné zástavby.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Etapa výstavby může představovat ovlivnění kvality ovzduší. Proto jsou v předcházející
kapitole formulována opatření pro eliminaci zdrojů znečištění pro etapu výstavby.
Předkládaný záměr dle názoru zpracovatelského týmu oznámení nebude v etapě
provozu představovat díky elekrifikované trati významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Celkově lze vlivy na ovzduší označit za malé a málo významné za předpokladu, že
doporučení k omezení sekundární prašnosti budou zapracována do podmínek smlouvy
se zhotovitelem stavby.
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Z hlediska charakteru předkládaného záměru je zjevné, že nedochází k významnější
změně odtokových poměrů v rámci stavby. Se záměrem není spojen žádný
významnější nárůst zpevněných nebo zastavěných ploch s výjimkou navrhovaných
ploch železničních stanic.
Splaškové vody z areálu ŽST Praha Zahradní Město budou odváděny do stávající
splaškové kanalizace v areálu ČD, která je dále zaústěna do městské splaškové stoky
v ulici V Korytech.
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Splašková kanalizace z areálu technologického objektu Vršovice Eden bude zaústěna
do jednotné stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude řešeno
vyříznutím odbočné tvarovky do stoky.
Dešťová i splašková kanalizace z technologického objektu žst. Vršovice bude zaústěna
do jednotné stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude řešeno
vyříznutím odbočné tvarovky do stoky.
Dešťové vody z areálu ŽST Praha Zahradní město budou odváděny do dešťové
kanalizace, která je zaústěna do městské stoky vedené podél žel. trati a křížící
Švehlovu ulici.
Dešťové vody z areálu trakční měnírny ŽST Praha Zahradní město budou odváděny do
dešťové kanalizace, která je zaústěna do městské splaškové stoky procházející ulicí
V Korytech.
Před napojením do veřejné kanalizace bude na dešťové kanalizaci z kolejiště osazen
odlučovač ropných látek, který bude na výstupu splňovat parametry kanalizačního řadu.
Dešťová kanalizace z technologického objektu žst. Vršovice – obvod Eden bude
zaústěna do jednotné stoky v ulici Pod Altánem. Napojení na stávající stoku bude
řešeno vyříznutím odbočné tvarovky do stoky.
Celkové množství odváděných srážkových vod do kanalizace je sumarizováno
v následující tabulce:
Tab.: Množství odpadních vod odváděných do kanalizace žst Zahradní Město
dešťové vody - km 178,750
dešťové vody - km 179,050
dešťové vody

plocha
(ha)
14,2
25,6
0,0305

Intenzita deště
(l/s.ha)
160
160
160

souč. odtoku
φ
0,7
0,7
0,9

max.odtok
(l/s)
1590
2867
4,39

Množství odpadních vod odváděných do kanalizace Žst Praha Vršovice obvod Eden
dešťové vody

plocha
(ha)
0,026

Intenzita deště
(l/s.ha)
160

souč. odtoku
φ
0,9

max.odtok
(l/s)
3,75

Množství odpadních vod odváděných do kanalizace Žst Praha Vršovice
dešťové vody

plocha
(ha)
0,0525

Intenzita deště
(l/s.ha)
160

souč. odtoku
φ
0,9

max.odtok
(l/s)
7,56

Množství odpadních vod odváděných do kanalizace TM Zahradní Město
dešťové vody

plocha
(ha)
0,212

Intenzita deště
(l/s.ha)
160

souč. odtoku
φ
0,9

max.odtok
(l/s)
30,55

Odvodnění SO 2-10-01, 2-11-01, 3-10-01, 3-11-01
Odvodnění drážního tělesa je tak jako doposud navrženo systémem trativodů a
zpevněných příkopů a je rozděleno na šest částí.
První část odvodňuje koleje č.1 a 2 malešické trati a částečně kolej č.1 a navazující
spojku od výhybky č.92 hlavní trati systémem zpevněných příkopů z tvarovek a
příkopových žlabů do zpevněného příkopu (samostatný SO 3-81-01), který je zaústěn
do zatrubněného Slatinského potoka v km 6,820 malešické trati.
Druhá část, od km 178,060 až k novému mostu v ulici 6danická, je odvodněna u koleje
č.2 a spojky mezi kolejemi č.2 hlavní trati a č.2 malešické trati pomocí zpevněných
příkopů z tvárnic. Zbylé koleje a benešovské zhlaví jsou v tomto úseku odvodněny
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trativody. Trativody i příkopy jsou zaústěny v km 178,550 do svodného potrubí, které je
napojeno u vlečkové koleje do kanalizace šachty K1
Třetí část mezi mostními objekty v ulici Ždánická a Průběžná je odvodněna pomocí
trativodů. V místech nástupišť vedou trativody pod jejich konstrukcí. Odvodnění
prostoru budoucích kolejí rychlé trati je navrženo zpevněným příkopem z příkopových
tvárnic. Příkop a trativody jsou v km 178,750 zapojeny do kanalizační šachty K7.
Čtvrtá část, od mostu přes ulici Průběžná až do km 179,062, je odvodněna obdobně
jako předešlý úsek. Zpevněné příkopy z tvárnic jsou navrženy v prostoru budoucích
kolejí rychlé trati a podél kolejí č.102 a č.1 za koncem nástupiště I a IV. Zbylé koleje
jsou odvodněny pomocí trativodů, které jsou v úseku nástupišť vedeny pod jejich
konstrukcí. Pod trativodem koleje č.101 je od km 178,914 vedeno svodné potrubí.
Trativody u kolejí č. 1 a102 jsou zaústěny do zmiňovaných příkopů za nástupišti v km
178,985. Příkopy i ostatní potrubí jsou v km 179,062 svedeny do svodného potrubí,
které je napojeno u čekací koleje šachtou K9 do kanalizace.
Pátá část je opět odvodněna zpevněnými příkopy z tvárnic a soustavou trativodů a
svodných potrubí. Podél koleje č.102 a v prostoru budoucích kolejí rychlé trati je
navržen zpevněný příkop z příkopových tvárnic. Tyto příkopy jsou zaústěny v km
179,473 do svodného potrubí. Podél koleje č.1 je navržen také zpevněný příkop
z tvárnic, který je zaústěn do svodného potrubí v km 8,070. Zbylé koleje jsou
odvodněny pomocí trativodů. Podél koleje č.101 je navrženo svodné potrubí. Trativody
a svodné potrubí jsou zaústěny v km 179,473 do svodného potrubí, které je zaústěno
do kanalizace šachtou K10 u koleje č.201 před mostem přes ulici V Korytech.
Poslední šestá část, úsek mezi mostem přes ulici V korytech a navazujícím úsekem
stavby v km 179,760, je odvodněn podél kolejí č.102 a 201 zpevněnými příkopy
z tvárnic. Mezi kolejemi č.101 a č.202 je navržen trativod. Oby typy odvodnění navazují
na odvodnění následujícího úseku stavby.
Odvodnění SO 4-10-01, 4-11-01, 5-10-01, 5-11-01
Odvodnění železničního spodku v místě křížení ulic U Slávie, U vršovického Hřbitova a
Pod Altánem je navrženo do jednotné kanalizační stoky přes odlučovač ropných látek
na výpočtový průtok 200 l/s. Pro vyčištění odpadních vod je navržen koalescenční
odlučovač s automatickým uzávěrem a kalovou nádrží.Množství vypouštěných NEL
bude menší než 1 mg/l.
Odvodnění železničního spodku v místě vyústění podchodu Bartoškovy ulice je
navrženo do jednotné kanalizační stoky přes odlučovač ropných látek na výpočtový
průtok 130 l/s. Pro vyčištění odpadních vod je navržen koalescenční odlučovač
s automatickým uzávěrem a kalovou nádrží.Množství vypouštěných NEL bude menší
než 1 mg/l.
Odvodnění železničního spodku v místě lomení Ctiradovy ulice je navrženo do jednotné
kanalizační stoky přes odlučovač ropných látek na výpočtový průtok 50 l/s. Pro vyčištění
odpadních vod je navržen koalescenční odlučovač s automatickým uzávěrem a kalovou
nádrží. Množství vypouštěných NEL bude menší než 1 mg/l.
Z hlediska vlivů na vodní toky byla dále věnována pozornost mostům překonávající
vodní toky. Jedná se o následující mosty:
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ü železniční most přes vodoteč a polní cestu v ev. km 175,445
ü železniční most přes Slatinský potok v ev. km 177,855
ü železniční most přes ulici Bartoškova a potok Botič v ev. km 182,741
ü železniční most přes ulici Otakarova a potok Botič v ev. km 183,792
ü hydrotechnické výpočty propustků
Železniční most přes vodoteč a polní cestu v ev. km 175,445
Základní údaje o objektu:
Konstrukce klenutá – klenba půlkruhová kamenná (šířka 22,60 m) a betonová (šířka
7,30 m), rozpětí 6,40 m, počet otvorů: 1, délka mostu 14,90, délka přemostění 5,69 m,
výška objektu 5,85 m, výška mostního otvoru 4,30 m.
Způsob přestavby:
Přestavba spočívá ve vložení flexibilní ocelové trouby, sanace poprsních zdí, prostor
mezi konstrukcemi bude vyplněn betonem. Záměr neznamená změnu odtokových
poměrů.

Železniční most přes Slatinský potok v ev. km 177,855

Základní údaje o objektu:
Konstrukce klenutá – klenba půlkruhová kamenná (nepravidelná) rozpětí 5,40 m, počet
otvorů: 1, délka mostu 10,85 m. délka přemostění: 2,85 m, výška objektu: 7,20 m, výška
mostního otvoru: 4,00 m. Opěry kamenné v délce 10,90 m.
Způsob přestavby:
Přestavba na trubní propustek v délce 27,0 m. Záměr neznamená změnu odtokových
poměrů.
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Železniční most přes ulici Bartoškova a potok Botič v ev. km 182,741
Základní údaje o objektu:
3 x plnostěnné nýtované opěrné konstrukce se žlabinami a průběžným štěrkovým
ložem + 2x ocelobetonová deska o rozpětí: 10,30 a 15,12, + 3,05 + 10,80 + 3,05 m,
počet otvorů 5, délka mostu 52,30, délka přemostění 43,40 m; výška objektu 5,40 m.
Způsob přestavby:
Výměna nosné konstrukce (špatný technický stav) – spřažená spojitá konstrukce o
třech polích (13,5 + 15,5 + 13,5 m), šířka 31,0 m. Záměr neznamená změnu
odtokových poměrů.

Železniční most přes ulici Otakarova a potok Botič v ev. km 183,792

Základní údaje o objektu:
Rozpětí 18,50 m. Počet otvorů:1, délka mostu: 4425 m, délka přemostění: 13,10 m,
výška objektu: 6,45 m
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Způsob přestavby:
Sanace stávající konstrukce – sanace betonových nosníků, obnova izolace, přetěsnění
podélných spár mezi nosníky, oprava pravého chodníkového nosníku. Sanace stávající
spodní stavby - přespárování kamenného zdiva, injektáž. Záměr neznamená změnu
odtokových poměrů.

Hydrotechnické výpočty propustků

Hydrotechnické výpočty se zabývají posouzením stávajících propustků v případě, že
jsou ponechány beze změn profilu a sklonu nivelety dna a posouzením nově
navržených profilů stávajících propustků v úseku trati Hostivař – Praha – hl. n. Celkem
bylo posuzováno 7 propustků a zatrubnění Slatinského potoka.
Posouzení je provedeno na průtoky Q50 u propustků s občasným tokem a na průtoky
Q100 u průtoků s trvalým tokem. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha.
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Z doloženého přehledu parametrů mostů přes vodní toky a propustů je patrné, že
navrhované řešení by nebude znamenat negativní ovlivnění odtokových poměrů
v zájmovém území.
Vlivy na jakost vod
Vlivy na jakost podzemních vod

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány
případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto
zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku havarijního stavu a
s tím související nápravná opatření.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována v další
části předkládaného oznámení.
Vlivy na jakost povrchových vod

Pokud nepočítáme jednorázový vliv havárií, potom má na jakost vod nejvýznamnější
vliv vlastní etapa výstavby. Předkládaným oznámením jsou pro případ realizace záměru
prezentována následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu

•

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území nebudou skladovány látky škodlivé vodám
včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v inundačním území odváženy

•

na plochách zařízení staveniště v inundačním území budou stavební mechanismy odstaveny
v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné
plechové nádoby; stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

Jak je zřejmé z předcházejících částí předkládaného oznámení, v etapě výstavby jsou
očekávány potenciálně kontaminované srážkové vody z prostoru stavebních dvorů a
splaškové odpadní vody v areálech stavebních firem. Z hlediska likvidace těchto
odpadních vod je navrženo respektování následujících opatření:
• v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových odpadních
vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být např. akumulovány v odpovídajících
jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních vod, případně budou na dočasných
zařízeních stavenišť použita chemická WC respektive mohou využita stávající sociální zařízení
v areálech ČD
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní jímky
pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek; pokud budou
zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV
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• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v bezprostředním
okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy
před zahájením prací v těchto územích; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou
tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na očistu vozidel

Při provozu

Ze samotného provozu nevznikají žádné rizikové faktory, které by mohly mít přímý vliv
na kvalitu podzemní vody. Ke znečištění podzemní vody by mohlo potenciálně dojít jen
při havárii vlakové soupravy, obzvláště kdyby v ní byly zařazeny vozy obsahující
nebezpečné látky. Pro další projektovou přípravu je ve vztahu k navrhovanému
odlučovači ropných látek formulováno následující doporučení:
•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

S posuzovaným záměrem je spojen trvalý zábor ZPF. Dle projektových podkladů
nedochází k dočasnému záboru ZPF a PUPFL.
Trvalý zábor ZPF

V jednom konkrétním případě je však nezbytné
pozemku v kategorii ZPF, a to v k.ú. Strašnice:

v rámci stavby trvale zabrat část

katastrální území Strašnice
parcela KN č.
3426/4

kód BPEJ
22611

2

výměra parcely (m )
760

druh pozemku
zahrada

2

vynětí ( m )
228

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§
9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany
ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je
na ploše určené schválenou dokumentací.
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2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do
velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s
ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
využít pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto
půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a
dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Záměr v místech trvalého záboru ZPF je realizován na půdě v třídě ochrany III. Jedná
se tedy o půdu s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které
je možno územním plánováním využít pro eventuelní výstavbu.
Z hlediska velikosti vlivu lze tento zábor označit za malá a málo významný.
Pro další postup prací je nezbytné připravit podrobný záborový elaborát k odnětí ze ZPF
pro celý posuzovaný úsek. Rozhodnutí o využití skryté ornice závisí na příslušném
orgánu stání správy v oblasti ochrany půdního fondu. V doporučeních dokumentace je
prezentováno následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat pro vedení trasy
elaborát pro trvalé odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

podrobný záborový

• zajistit důkladnou skrývku kvalitní orniční vrstvy a její uložení na mezideponii, nakládání se
skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
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Znečištění půdy

Záměr nevyvolává při běžném provozu riziko kontaminace půd. Vyhodnocení
stávajícího stavu z hlediska znečištění půd je doloženo v popisné části předkládané
dokumentace.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Navrhované terénní úpravy neznamenají místní změnu topografie ve smyslu vlivu na
charakter terénu, s ohledem na charakter terénních úprav nejsou předpokládány vlivy
na stabilitu a erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá dodavatel
stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací.
Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska
problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové
dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

zeminy, pokud nebudou využity v rámci stavby, lze ukládat na skládku skupiny ostatní odpad
S-OO2 vzhledem ke skutečnosti, že vyhovují požadavku dle odst. 7 písm. c) (koncentrace DOC
je významně nižší než limitní hodnota – 80 mg/l)
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•

přímé využívání odpadů na povrchu terénu se vlivem zjištěné kontaminace těžkými kovy,
BTEX, EOX, PAU a uhlovodíky C10-C40 jeví jako podmíněně vhodné (pouze v lokalitách
s obdobnými pozaďovými hodnotami vybraných ukazatelů)

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení a nelze předpokládat, že by
hodnocený záměr mohl vyvolávat změnu v uvedeném seznamu vznikajících odpadů.
Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného
geotechnického průzkumu vyplývá, že uvažovaný záměr je z inženýrsko-geologického
hlediska realizovatelný.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru v drtivé většině zájmového území stavby nedojde ke
změně habitatu prostředí, poněvadž navrhované činnosti se týkají stávajícího tělesa
trati, záměr však bude vyžadovat omezené manipulační plochy se skrývkami a
znamená rekonstrukci traťového svršku, v některých úsecích i traťového spodku.
V daném kontextu hrozí jen posílení ruderálních nebo euryvalentních druhů, případně
ve prospěch invazních druhů rostlin. Zde je možno vlivy na floru hodnotit jako mírně
nepříznivé, z hlediska významnosti jako nevýznamné.
Likvidace malé akumulační nádržky na toku Slatinského potoka pod km 177,85
znamená likvidaci malé populace mokřadních rostlin, vesměs běžných druhů, nedojde
k ovlivnění druhového bohatství flory na území mokřadů Triangl.
Vliv na fytocenózy je tak nutno pokládat za mírně nepříznivý až nepříznivý, většinově
dočasný, ojediněle i trvalý a patrný, avšak pouze v lokálním měřítku. Ve vztahu
k dotčení druhové rozmanitosti flory je však možno konstatovat, že se záměr dotkne
stanoviště běžných druhů rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických
ploch v okolí, lokality samy nepředstavují prostor výskytu reprezentativních či unikátních
fytocenóz, poněvadž jde o sukcesi na výrazně antropogenně podmíněných stanovištích
na tělese trati.
Vlivy na faunu

Na základě výstupů zoologického průzkumu je možno konstatovat:
1. Záměr v prostoru oblouku kolem km 177,85 předpokládá vyrovnání osy, zrušení
stávajícího propustu a náhradu prefabrikovaným prvkem s tím, že prostor se
stávající akumulační nádržkou bude částečně přesypán v rámci stavebních prací při
vyrovnání oblouku. Tím dojde k likvidaci malé akumulační nádržky a tak i jednoho
z potenciálních reprodukčních prostorů obojživelníků v návaznosti na plochu
registrovaného VKP Mokřady Triangl. Lze tak očekávat mírně nepříznivý vliv na
jejich populace ve smyslu ztráty jednoho z reprodukčních prostorů, může se týkat
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skokana zeleného (§§), zatím neověřeně i kuňky ohnivé (§§) a ropuchy obecné (§).
V daném kontextu je doporučeno:

•

v dalším stupni přípravy stavby (nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení) zajistit
aktuální doprůzkum bioty v jarním a časně letním aspektu, se zaměřením na ověření případné
reprodukce obojživelníků v nádržce u propustu Slatinského potoka u mokřadů Triangl. Teprve
na základě tohoto průzkumu stanovit podmínky pro případné provádění stavby příslušných
řízeních

•

ještě před zahájením stavby realizovat náhradní akumulační prostor nad vstupem toku do
propustu mimo zájmové území stavby

2. Případný mírně nepříznivý vliv je možno očekávat na místní populace čmeláků (§),
poněvadž jsou dotčena místa jejich příležitostného výskytu, konkrétní polohy
zakládání hnízd v rámci trati neověřeny. Po rekultivacích je možno předpokládat
návrat těchto druhů do výstavbou dočasně narušených prostorů. Analogie platí pro
otakárka ovocného jde o příležitostné výskyty.
3. Lokálně mírně nepříznivý vliv je možno očekávat na populaci ťuhýka obecného (§)
ve vztahu k mýcení keřů na náspu širšího traťového tělesa.. S ohledem na tažnost
druhu je určující z hlediska velikosti a významnosti vlivu období ke kácení dřevin.
4. Populace užovky obojkové (§) s ohledem na okolnost, že prostory jezírka jako
jádrového území registrovaného VKP Mokřady Triangl se nacházejí mimo zájmové
území stavby, nebude záměrem negativně ovlivněna.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého
výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena s ohledem
na skutečnost, že optimalizace probíhá v trase stávající trati.
Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti vlivů:
1. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém
území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů
dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat
za nepříznivý vliv, s ohledem na dočasnost a charakter řešeného území za
nevýznamný.
2. Speciální opatření směrem k dotčení živočišných druhů nejsou nutná, pokud těžiště
zemních prací bude realizováno mimo vegetační období a v rámci konečných úprav
trati a nejbližšího okolí budou provedeny příslušné rekultivace včetně výsadby
dřevin.
3. Patrný vliv zvýšené rychlosti provozu na trati se může projevit zvýšeným počtem
kolizí projíždějících souprav s živočichy, přecházejícími trať. Míru velikosti a
významnosti tohoto vlivu nelze objektivně stanovit, v obecné rovině tak stoupá
význam funkčnosti biokoridorů jako prostorů pro bezpečné překonání trati, která
vykazuje jistý dělící efekt vůči migračním trasám živočichů. V řešeném území se ale
žádný přirozený biokoridor nenachází.
V kontextu výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatel dokumentace za potřebné
doporučit následující opatření:
• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke
konci vegetačního období
žijících živočichů

z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně
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• veškerá odůvodněná kácení dřevin řešit výhradně v období vegetačního klidu
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměrem, který je většinově realizován na stávajícím železničním tělese a v prostorech
jednotlivých nádraží, nedochází k výraznějším interakcím s mimolesními porosty dřevin.
Lokálně jsou dotčeny především náletové porosty na drážních pozemcích a některé
porosty v těsném sousedství z důvodu údržby ochranného pásma elektrické trakce.
Přístup k severnímu čelu propustu Slatinského potoka v km 177,85 si pod náspem trati
vyžádá zásah do prvních jednotek náletových dřevin v prostoru od přemostění
malešické trati od ulice Dolínecké, jde o mírně nepříznivý a málo významný vliv.
Z hlediska kácení mimolesní zeleně je dále významný stavební objekt SO 3-30-01 ŽST
Praha Zahradní město, úprava komunikace v ulici Průběžná v km cca 178,8 kde bude
nutné vykácet vzrostlé akáty (Robinia pseudoacacia).
Jiné významnější střety s mimolesními porosty dřevin nejsou s ohledem na míru
poznání navrhované realizace záměru indikovány.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

v rámci dokumentace pro stavební řízení bude nutno provést podrobnější inventarizaci
potenciálně stavebními pracemi dotčených porostů po podrobnějším prostorovém vymezení a
zaměření stavebních objektů (včetně navrhovaných protihlukových clon), se stanovením
priorit ochrany a náhrady dřevin, především pro úsek v západní části s přiblížením
k trojúhelníku tratí na Malešice a Vršovice

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný
zásahů do porostů dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve smyslu
ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v případě kácení v únoru nebo v březnu (ještě období vegetačního klidu) za mírné zimy
provést kontrolu stromů ornitologem aby bylo zamezeno skácení stromů s aktivními hnízdy

rozsah

Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky ÚSES
Posuzovaný záměr modernizace železničního koridoru se nachází ve střetu
s vymezenými skladebnými prvky ÚSES.
Křížení lokálního biokoridoru L4/104 podél toku Botiče se děje shodně se stávajícím
křížením, tedy stávající trať přechází po mostech vlastní tok, přičemž tok v prostoru ulic
Perucká-Otakarova-Na ostrůvku je v délce cca 150 m zaklenut, takže biokoridor je
výrazně bariérově přerušen. Obnovu funkce by mohlo přinést jen kompletní otevření
zaklenutého úseku. Poněvadž modernizace v tomto prostoru nevyžaduje změnu
směrových parametrů a nebude tak docházet k zásahu do zaklenutí toku, není takový
předpoklad součástí posuzované stavby. Křížení v prostoru ulic Petrohradská, Nad
Vinným potokem, K Průjezdu a Na Seřadišti je řešeno po stávajícím mostě nad
kompletně technicky tvrdě opevněným kompletním průtočným profilem, zde lze
v prostoru křížení s tratí a silnicí dokládat sníženou ekologicko-stabilizační funkci
biokoridoru. Navrhovaná modernizace v tomto kontextu nepřináší žádnou patrnou
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změnu oproti stávající situaci, takže ji lze ve vztahu k ekologicko-stabilizačním funkcím
IP pokládat prakticky za indiferentní.
Možné ohrožení spočívá především v etapě výstavby nezvládnutím prací v trase,
zejména při výměně štěrkového lože, Další interakcí může být průnik úniků ropných
látek z nezajištěných stavebních mechanismů. Předpokládané vlivy neznamenají
podstatné ohrožení funkce biokoridoru, je ale nutno jim předcházet. V daném kontextu
jsou proto navrhována následující opatření:
• důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku
mimo prostor trati do vymezených prvků ÚSES

• během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do kolejiště a mimo
kolejiště

• v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin podél toku v prostorech,
kde to je technicky možné

b) vlivy na významné krajinné prvky
Tato část hodnocení vlivů je z velké části předznamenána již prezentovanými
formulacemi kapitol ohledně možného ovlivnění povrchových vod, poněvadž dochází ke
křížení technicky upravené vodoteče Botiče a Slatinského potoka. S ohledem na
směrovou změnu trati v km 177,85 dojde k náhradě stávajícího propustu Slatinského
potoka, kdy bude nutno v omezené míře řešit zařízení staveniště při vstupu toku do
stávajícího propustu, tím lze pro malý upravený úsek toku nad zaklenutím v areálu
společnosti Mitas předpokládat případné ohrožení cizorodými látkami při výstavbě
v případě havarijních situací. Není tím ale ovlivněn oživený úsek toku.
Lokální změna směrového vedení trati kolem km 177,85 oddaluje novou osu trati od
jádrových území registrovaného VKP. Registrovaný VKP Mokřady Triangl může být
okrajově negativně ovlivněn jen zařízením staveniště u severního vstupu do propustu
výše uvedeným způsobem, pro zajištění přístupu dojde k zásahu do rudealizovaného
dřevinného porostu pod patou svahu náspu trati nad přemostěním malešické trati.
Vlastní řešení nového přemostění se odehrává mimo území VKP. V daném kontextu je
doporučeno:
•

v dalších stupních přípravy stavby ověřit minimální parametry zařízení staveniště pro výměru
propustu v km 177,85 s tím, že bude umístěno mezi pravý břeh toku a malešickou trať a
nebude zasahovat do ploch nad levým břehem toku; uvedený požadavek bude promítnut do
realizační dokumentace stavby a POV, včetně podmínek do výběrového řízení na zhotovitele
stavby

Záměr nevyžaduje přímý zásah do lesních porostů.
c) vlivy na další ekosystémy
Záměr není v kolizi se stanovištně heterogenními plochami. Přímý kontakt zájmového
území stavby s mokřady či jinými stanovištně diverzifikovanými plochami nenastává.
Hodnotné plochy mokřadu Triangl nejsou dotčeny, změna směrového vedení trati
oddaluje novou osu dále od ploch tohoto registrovaného VKP.
d) vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Poloha záměru a dosah jeho přímých vlivů vylučuje ovlivnění evropsky významných
lokalit vymezených ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. na území Hlavního města
Prahy . Tyto lokality se nenacházejí v bezprostředním kontaktu s posuzovanou stavbou.
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S ohledem na polohu záměru není předpokládáno ani zprostředkované ovlivnění těchto
lokalit, viz vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, tedy Magistrátu hlavního
města Prahy, odboru ochrany prostředí.
e) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy
jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou
znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno:
•

důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Záměr neznamená prokácení lesních porostů, výstavbu nových tras včetně nových
traťových těles, nových mostů mimo stávající trasy, nevyžaduje řešení tunelů. Vlivy na
krajinný ráz jsou tak dány působením stávající trati s tím, že nově řešené traťové
spodky a svršky působí po určitou dobu jako technický prvek v území, než se zapojí do
krajiny. Nedochází ke změnám měřítka v území ani k patrným dopadům do struktury a
vazeb v krajině, která je s ohledem na polohu v městském prostředí silně urbanizována.
Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území ani změně poměru krajinných složek
Neuplatňují se ani výrazné změny z hlediska vizuálních vjemů, poněvadž nedochází k
odkácení pohledově významných (určujících) porostů kolem trati. V daném kontextu je
pak možno očekávané vlivy hodnotit jako nevýznamné.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hlavní staveniště se nachází z převážné části na stávajícím železničním tělese. Nový
návrh směrového a výškového řešení byl proveden s cílem maximálně zachovat
stávající polohu kolejí s ohledem na blízkou zástavbu, stísněné prostorové poměry a
značné množství souvisejících objektů umělých staveb. Kromě prací v kolejišti bude
stavební činnost probíhat i na drážních zařízeních mimo kolejiště.
Záměr neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na
dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. Záměr je
realizován částečně uvnitř památkově chráněných území ve smyslu ustanovení §14
zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Lze
současně předpokládat, že se bude jednat i o území s výskytem archeologických
nálezů ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů. Proto bude příslušné organizaci umožněno
provedení archeologického výzkumu. Jeho zajištění bude nutné projednat
v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací.
Protože se v tomto případě jedná o požadavky jednoznačně vyplývající z příslušného
složkového zákona, není nezbytné ve vztahu k uvedené problematice formulovat
v procesu EIA doporučení pro další projektovou přípravu.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v souladu s územním plánem města.
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předložené dokumentace
je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat
zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména z hlediska akustické zátěže).
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou
přílohou předkládaného oznámení. Tato příloha byla zpracována držitelem osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. V rámci této
kapitoly oznámení je proto provedeno pouze shrnutí rozhodujících závěrů.
S řešením modernizace technických zařízení v rámci optimalizace železniční trati
souvisí i řešení problematiky stávající zeleně. Svahy podél stávajícího železničního
tělesa postupně nekontrolovaně zarůstaly. Tyto porosty budou v nutném rozsahu ve
většině úseků odstraněny a to zejména tam, kde nepříznivě ovlivňují bezpečnost
železničního provozu. Jedná se především o kácení a likvidaci porostů z následujících
důvodů:
-

zachování rozhledových poměrů pro viditelnost nových návěstidel
zachování odstupové vzdálenosti od živých částí trakčního vedení a zajištění
drážního tělesa
obnovy stávajícího tělesa dráhy, odvodnění
úpravy mostů a propustků
zajištění přístupu k trati v rámci stavby
trakčního vedení bude třeba provést kácení ve vzdálenosti cca 8,0m od osy koleje.
Popřípadě je nutné stromy ořezat do výšky cca 8m
bezpečnostních je třeba počítat s odstraněním jednotlivých stromů, které svou
stabilitou ohrožují bezpečnost provozu

Náletové dřeviny v těsné blízkosti železniční tratě budou vykáceny v souladu se
zákonem č.266/1994 o drahách (ve smyslu zvláštních předpisů podle zákona č.
114/1992 Sb. §8, odstavce 2). Toto kácení podléhá oznamovací povinnosti (15 dnů
před započetím kácení podá dodavatel stavby oznámení o kácení na příslušném
obecním úřadě včetně náležitostí stanovených vyhláškou číslo 395/1992 Sb.§8). Kácení
bude provedeno v mimo vegetačním období. V případě, že budou káceny dřeviny na
pozemcích mimo vlastnictví dráhy, dodavatel stavby zažádá o povolení na příslušném
obecním úřadě opět včetně náležitostí stanovených vyhláškou číslo 395/1992 Sb. §8.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v jednotlivých bodech předkládaného oznámení lze záměr označit za
akceptovatelný při respektování doporučení, která jsou sumarizována v příslušné
kapitole předkládaného oznámení.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy bude akustická studie „Optimalizace traťového úseku
Praha Hostivař – Praha hl.n. (EKOLA GROUP s.r.o., zak. č.: 07.0012-01, listopad 2007); v rámci
další projektové přípravy budou realizovány navržené protihlukové clony; dále budou
prověřeny vybrané objekty z hlediska obvodového pláště, případně bude přistoupeno
k výměně oken, pokud by nebyl dodržen hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor staveb

•

součástí další projektové přípravy bude návrh ochranného hlukového pásma, které vymezí
prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit akustického tlaku v ochranném
hlukovém pásmu dráhy pro denní i noční dobu (v LAeq 55/50 dB), a to včetně jeho režimu,
návrhu opatření na ochranu chráněných objektů před hlukem; hlukové pásmo musí být
vyhlášeno současně s vydáním územního rozhodnutí

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí
a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

•

na základě zjištěných výsledků bude nutné pro fáze stavební činnosti zemní práce – práce
bagrů a při činnosti podbíječky na železničním svršku zažádat o časově omezené povolení

•

v rámci smlouvy se zhotovitelem stavby budou vyžadována následující organizační opatření:
ü
ü
ü
ü

ü

stavební práce budou prováděny pouze v době od 7.00 do 21.00 hodin, v období od 6.00 do 7.00 a od
21.00 – 22.00 hodin je vhodné provádět již méně hlučné a přípravné práce
v rámci provádění stavebních prací je vhodné u budov nacházejících se v těsné blízkosti traťového
úseku použít strojní zařízení s nižšími emisními parametry
řidiči nákladních automobilů po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor
stacionární zařízení nutná pro provádění prací (el. pily, kompresor apod.) budou umístěna do
uzavřených objektů uvnitř staveniště; budoucí dodavatel stavby musí zajistit řezání dřeva pro
bednění mimo staveniště; v nejnutnějším případě je možné použití elektrické řetězové pily, které mají
výrazně nižší hlučnost než pily okružní (o cca 8 -10 dB)
v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými
zástěnami

•

v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových odpadních
vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být např. akumulovány v odpovídajících
jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních vod, případně budou na dočasných
zařízeních stavenišť použita chemická WC respektive mohou využita stávající sociální
zařízení v areálech ČD

•

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní jímky
pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek; pokud
budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV

•

v dalším stupni přípravy stavby (nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení) zajistit
aktuální doprůzkum bioty v jarním a časně letním aspektu, se zaměřením na ověření případné
reprodukce obojživelníků v nádržce u propustu Slatinského potoka u mokřadů Triangl; teprve
na základě tohoto průzkumu stanovit podmínky pro případné provádění stavby příslušných
řízeních
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•

ještě před zahájením stavby realizovat náhradní akumulační prostor nad vstupem toku do
propustu mimo zájmové území stavby

•

v dalších stupních přípravy stavby ověřit minimální parametry zařízení staveniště pro výměru
propustu v km 177,85 s tím, že bude umístěno mezi pravý břeh toku a malešickou trať a
nebude zasahovat do ploch nad levým břehem toku; uvedený požadavek bude promítnut do
realizační dokumentace stavby a POV, včetně podmínek do výběrového řízení na zhotovitele
stavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na očistu vozidel

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat pro vedení trasy podrobný záborový
elaborát pro trvalé odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci dokumentace pro stavební řízení bude nutno provést podrobnější inventarizaci
potenciálně stavebními pracemi dotčených porostů po podrobnějším prostorovém vymezení a
zaměření stavebních objektů (včetně navrhovaných protihlukových clon), se stanovením
priorit ochrany a náhrady dřevin, především pro úsek v západní části s přiblížením
k trojúhelníku tratí na Malešice a Vršovice

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný
zásahů do porostů dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve smyslu
ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu

•

do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke
konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně
žijících živočichů

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v případě kácení v únoru nebo v březnu (ještě období vegetačního klidu) za mírné zimy
provést kontrolu stromů ornitologem aby bylo zamezeno skácení stromů s aktivními hnízdy

•

zajistit důkladnou skrývku kvalitní orniční vrstvy a její uložení na mezideponii, nakládání se
skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku
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•

zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště,
deponií zemin a stavebních komunikací

•

dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích
a další výstavbě; v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště

•

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území nebudou skladovány látky škodlivé vodám
včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v inundačním území odváženy

•

na plochách zařízení staveniště v inundačním území budou stavební mechanismy odstaveny
v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné
plechové nádoby; stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

zeminy, pokud nebudou využity v rámci stavby, lze ukládat na skládku skupiny ostatní odpad
S-OO2 vzhledem ke skutečnosti, že vyhovují požadavku dle odst. 7 písm. c) (koncentrace DOC
je významně nižší než limitní hodnota – 80 mg/l)

•

přímé využívání odpadů na povrchu terénu se vlivem zjištěné kontaminace těžkými kovy,
BTEX, EOX, PAU a uhlovodíky C10-C40 jeví jako podmíněně vhodné (pouze v lokalitách
s obdobnými pozaďovými hodnotami vybraných ukazatelů)

•

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu

•

v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v bezprostředním
okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy
před zahájením prací v těchto územích; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou
tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku
mimo prostor trati do vymezených prvků ÚSES

•

během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do kolejiště a mimo
kolejiště

•

důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin;
v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin podél toku
v prostorech, kde to je technicky možné

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití
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•

po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů
hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro ověřující
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

•

po zahájení provozu provést kontrolní měření vibrací; výběr lokalit pro ověřující měření bude
konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
ü
ü
ü
ü

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
rekognoskace terénu
osobní jednání

Výpočet hluku ze silniční a železniční dopravy byl proveden programem Cadna/A (verze
3.6.). V softwaru jsou implementovány všechny nejpoužívanější výpočtové metodiky a
uživatel má možnost si vybrat pro své výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje a
odpovídá daným podmínkám.
Z hlediska přírodních poměrů se jednalo o pochůzku v terénu s kvalitativním
botanickým a zoologickým průzkumem, dále o využití podkladů generelu ÚSES a
konzultace na příslušném orgánu ochrany přírody.
Kvalitativní parametry štěrkového lože byly vyhodnoceny na základě analýz
provedených akreditovanou firmou.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM.
Seznam použité literatury a podkladů:
Ø Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha
Hostivař. Projektová dokumentace. Ing. Emil Špaček a kol., SUDOP Praha, a.s.,
listopad 2007
Ø Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař
– Praha hl.n. Projektová dokumentace. Ing. Emil Špaček a kol., SUDOP Praha, a.s.,
listopad 2007
Ø Bajer T. a kol.:Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část –
žst. Praha Hostivař, oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, 2008
Ø Culek M. (1995,ed.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma.
Ø Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
Ø Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
Ø Územně technický podklad NR – R ÚSES ČR, Ministerstvo hospodářství a
ministerstvo životního prostředí. Ing. Ludmila Bínová a kol., Společnost pro životní
prostředí Brno, 1996.
Ø Generel ÚSES hlavního města Prahy, podklad pro ÚPN hl. města Prahy, schválený
9.9.1999 s platností od 1.2.2000. Garant Mgr. Jan Fejfar, Útvar rozvoje města),
průmět do map 1:10.000
Ø Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Chráněná území ČR, Praha, svazek
XII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha
Ø Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
Ø Funke H.: Broušení kolejnic, Agentura ELKA PRESS, 1992
Ø IMIP: Praha - Životní prostředí 1998, Institut městské informatiky hl.m.Prahy, 1998
Ø EKOAIR: Návrh metodiky výpočtu znečištění ovzduší z provozu automobilové
dopravy, 1995
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Ø Metodický pokyn MŽP ČR Kriteria znečištění zemin a podzemní vody, Zpravodaj
MŽP 8/1996 – Příloha
Ø Toman A.: Křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů, AOPK ČR
Ø Demek J.et al.: Atlas Československé socialistické republiky, Praha, 1966
Ø Mikyška R.et al.: Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia,
Praha,1972
Ø Quitt E.et al.: Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74, 1971
Ø Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita
Karlova, Praha, 1996
Ø Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
Ø Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Prognostické metody použité v oblasti hluku jsou postaveny na základě současného
stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale pouze
maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba
také přistupovat.
Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu nejistoty, kterými je
tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních parametrech hluku nelze jednoduše a
jednoznačně popsat jeho fyziologický vliv a závažnost. Dále je nutné si uvědomit, že
účinek hluku je velmi variabilní a je ovlivněn velkým množstvím faktorů nefyzikálních
(sociálními faktory, emocionalitou, psychikou, aktuálním zdravotním stavem
exponovaných osob, apod.). Podrobněji jsou nejistoty komentovány v samotné příloze
hodnocení vlivů na veřejné zdraví předkládaného oznámení.
Taktéž každý odhad zdravotních rizik je nevyhnutelně zatížen řadou nejistot, které jsou
dány použitými vstupními daty, expozičními faktory a odhady chování exponované
populace. I když byl odhad rizika zpracován standardními postupy, na základě
současných znalostí a doporučení významných institucí, nutno zdůraznit, že se jedná o
zjednodušený model složitého komplexního děje.
Za nezbytné je požadovat v případě další projektové přípravy záměru a jeho realizace
respektování doporučení, která vzešla ze zpracování oznámení, zejména pro etapu
přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí částečně omezit.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí
předložen jednovariantně. Oznamovatel předkládá do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jednu variantu, kterou označuje ze vhodné řešení pro zajištění
předloženého záměru. Jako pozitivní aspekt záměru lze označit opuštění části stávající
trati v blízkosti obytné zástavby, čímž bude vytvořen předpoklad pro jiné vhodnější
využití této části území.
Dopravní nároky jsou řešeny v akustické studii, která je přílohou oznámení, variantně, a
to bez tangenciální dopravy a s tangenciální dopravou.
Doprava bez tangenciální dopravy je stav, který by nastal jestliže by trať Praha Hostivař
- Praha hl.n. byla pouze součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Výše uvedená
trať se však nachází v intravilánu hlavního města Prahy a je tedy součástí souborů tratí,
po kterých se uvažuje provoz tangenciálních linek. V maximální možné míře tzv.
varianta s tangenciální dopravou nastane až po rekonstrukci resp. úpravě všech
dotčených tratí. Toto bude časově i finančně velmi náročné a není v tuto chvíli možné
přesně říci kdy toto nastane. Rozhodnutí investora SŽDC s.o. respektovat nejvyšší
možné zatížení tratí a na tento stav navrhnout opatření snižující hlukovou zátěž
okolního životního prostředí eliminuje do budoucna doplňování protihlukových opatření
protihlukových stěn resp. individuálních protihlukových opatření.

F. ZÁVĚR
Předkládané oznámení vyhodnocuje velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí na základě všech dostupných informací o předloženém záměru a
poskytuje tak ucelený přehled o velikosti a významnosti vlivů tohoto záměru jako
vstupní podklad pro další etapu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Optimalizace traťového úseku Praha – Hostivař
– Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n.“.
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II : 9.2 Novostavby (záměry neuvedené
v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby
nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť, kde příslušným
úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Magistrát hlavního města Prahy.
Začátek stavby je v km 177,570 před žst. Praha Zahradní Město ze směru od Českých
Budějovic, kde stavba navazuje na stavbu „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař –
Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 184,283 před vjezdem do
vinohradských tunelů.
Traťový úsek Praha Zahradní Město - Praha Vršovice opouští dnešní trať vedoucí přes
zastávku Praha Strašnice a je navržen v prostoru bývalého seřaďovacího nádraží Praha
Vršovice.
Rozsah stavby:
Stávající staničení
Nové staničení

177,573 511 – 184,279
177,570 – 184,283

Železniční svršek:
UIC 60
S 49 (použitý)

14 687 m
19 308 m

Počet nově vložených výhybek:
Tvaru UIC 60
Tvaru S 49 nové

72 ks
32 ks

Obnova nástupišť:
Železniční stanice
Zastávky

2 100 m
600 m

Železniční trať v úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. je tratí spojující IV. tranzitní železniční
koridor s žst. Praha hl.n. Celý dvojkolejný úsek je elektrifikován stejnosměrnou trakční
soustavou 3 kV a vybavena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie. V traťovém úseku
hradlovým poloautomatickým blokem, v železničních stanicích elektromechanickým zařízením.
Tato zařízení jsou v současné době zastaralá a pro provoz zcela nevyhovující. Omezením
vlivu lidského činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Technické řešení
umožní řízení železničního provozu dálkově z dispečerského stanoviště. Sníží se i počet
provozních zaměstnanců, což se projeví na snížení provozních nákladů.
Z hlediska železničního spodku je zřejmá absence a nefunkčnost řady odvodňovacích zařízení,
když údržbové práce na trati v minulosti probíhaly především na obnově a výměně železničního
svršku. Toto se pak následně projevuje na stavu geometrické polohy koleje. Materiál
železničního svršku včetně výhybek, také nevyhovuje požadavkům dnes kladeným na
koridorové tratě a tratě celostátního významu. Stávající kolejový rošt bude použit, pokud to jeho
technický stav dovolí , na základě předkategorizace do předjízdných a ostatních kolejí.
Předpokládá se využití části stávajícího kolejového lože po recyklaci.
Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického
stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají
z mezinárodních dohod AGC a AGTC k nimž se ČR přihlásila.
Dle zadávacích podmínek je železniční trať navržena k optimalizaci s důrazem na hledisko
plynulosti jízdy vozidel s naklápěcí skříní.
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Železniční spodek a související objekty jsou navrženy tak, aby vyhověly požadované třídě
zatížení.
Nové vedení tratě opouští stávající trasu kolem zastávky Praha Strašnice a navrhuje nové
zastávky v prostoru křížení s ulicí U Vršovického hřbitova, kde by mělo docházet k přestupům
na městskou hromadnou dopravu. Z tohoto hlediska je důležitá zejména stanice Praha
Zahradní město, kde má vzniknout významné přestupní centrum, které výhledově počítá i s
městkou železnicí, kupříkladu v relaci Radotín – Smíchov – Malešice – Běchovice.
Modernizace železniční trati přinese výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká jak vlastní
plynulosti jízdy, jak odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách. Informační systém
zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti
provozu a zkrácení jízdních dob bude mít za důsledek zvýšení počtu cestujících a tržeb jak
z osobní tak i nákladní přepravy.
Při úpravě stávajících mostů a propustků byla snaha v maximální míře zachovat původní vzhled
objektů. Tomuto požadavku je přizpůsobeno technické řešení jednotlivých objektů.
Z hlediska pozemních objektů lze tyto objekty rozdělit do dvou skupin:
Ø stávající objekty – úpravy těchto objektů jsou navrženy převážně ve vnitřních prostorách.
Toto se týká především stávajících výpravních budov. Výpravní budova v žst. Praha
Vršovice je vyhlášena památkově chráněnou budovou – té se však samostatná stavba
nedotkne. V případě změn dveřních či okenních otvorů je důsledně sledováno řešení
zachovávající stávající vnější vzhled objektu. V rámci stavby budou demolovány stávající
nevyužívané objekty ČD. Jedná se o bývalé strážní domky a ve stanicích o stavědla, různé
přístavky, trafostanice. Individuální protihluková opatření na obytných objektech (úprava či
výměna oken) budou realizovány tak, aby tvar, materiál a barva odpovídaly stávajícímu
stavu.
Ø Novostavby – mezi nově budované objekty paří technologické budovy v žst Praha Hostivař.
Na ostrovních nástupištích jsou navrženy přístřešky v kombinaci ocel a sklo. Pro eliminaci
nepříznivých účinků hluku jsou v lokalitách dle zpracované akustické studie navrženy
protihlukové stěny.
Stavba je členěna na provozní a stavební soubory, které jsou v rozsahu potřebném z hlediska
procesu EIA popsány v příslušné části předkládaného oznámení.
V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním ovzduší.
V rámci etapy výstavby lze očekávat bodové, liniové i plošné zdroje znečištění ovzduší. Pro
omezení emisí z plošných zdrojů a pro eliminaci sekundární prašnosti jsou předkládaným
oznámením navržena opatření, která jsou specifikována v kapitole vlivů na ovzduší.
V rámci předkládaného oznámení je jeho součástí akustická studie, jejíž součástí je i
vyhodnocení hlukové zátěže v etapě výstavby. Akustická studie je přílohou předkládaného
oznámení. Stavba optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n. je připravována
jako jedna stavba. Pouze z důvodů uvedených v úvodu předkládaného oznámení je stavba
administrativně rozdělena na dvě části. Z hlediska komplexního posouzení záměru je proto
akustická studie jakož i hodnocení vlivů na veřejné zdraví provedeno pro celou stavbu, protože
administrativní rozdělení záměru není důvodem pro rozdělení stavby z hlediska vlivů na životní
prostředí. Proto jak v tomto oznámení, které se týká II. části Optimalizace traťového úseku , tak
i v části I. Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. je vždy doložena celková
akustická situace v celém úseku optimalizace a obdobně tomu je i pro vyhodnocení vlivů na
veřejné zdraví z hlediska hluku.
Z výsledků uvedených v akustické studii pro etapu výstavby je zřejmé, že v rámci stavební
činnosti může docházet k překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb,
nebo k pohybu hodnot na hranici hygienického limitu z důvodu nejistoty výsledku výpočtu.
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor ze stavební činnosti může být překračován při
provádění zemních prací – situace „B“ (těžební činnost bagrů) a dále v rámci úprav železničního
svršku – situace „P“ (nasazení podbíječky). Z výsledků je dále patrné, že k překročení
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hygienického limitu nebo k pohybu hodnot na hranici hygienického limitu může docházet vždy,
když těžká stavební technika (bagry, podbíječka) bude pracovat před obytnými budovami, které
se nacházejí v těsné blízkosti posuzovaného traťového úseku. Opatření zakládající se na
zkracování doby práce strojů by v daném případě nebylo vhodné z důvodu neúměrného
prodlužování stavebních operací a tím i celé stavby. Ostatní možná opatření (stroje s nižšími
akustickými emisemi, protihlukové clony) již nejsou tak účinná, aby byla schopna zajistit splnění
hygienického limitu. Z výše uvedených důvodů bude nutné v rámci fáze stavební činnosti zemní
práce – práce bagrů a při činnosti podbíječky na železničním svršku zažádat o časově omezené
povolení.
Předmětem akustické studie je posouzení a vyhodnocení vlivu záměru „Optimalizace traťového
úseku Praha Hostivař (včetně) – Praha hlavní nádraží“ z hlediska požadavků Nařízení vlády
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací na stav akustické
situace ve venkovním chráněném prostoru staveb v nejbližším okolí posuzovaného záměru.
Cílem studie je především:
1. Posouzení počáteční akustické situace (PAS) stávajícího traťového úseku Praha Hostivař –
Praha hl. nádraží (včetně odbočky Praha Strašnice).
Počáteční akustická situace byla zjišťována modelovým výpočtem na základě měření v kontrolních
bodech a známých intenzit železniční dopravy z GVD 2005/2006.
2. Posouzení vlivu výhledového rozsahu dopravy na optimalizovaném traťovém úseku Praha
Hostivař – Praha hl. nádraží.
Ø

S tangenciální dopravou.
Výhledový stav byl zjišťován modelovým výpočtem na základě predikovaných intenzit železniční
dopravy – střednědobý výhled rok 2015. Výhledový rozsah dopravy je převzat z ÚTS Optimalizace
traťového úseku Praha Hostivař (včetně) – Praha hl. n. dopracování 2 a aktualizován dle Studie
„Napojení nové trati III. TŽK Praha – Beroun do železničního uzlu Praha“. V této dopravě jsou
zohledněny požadavky ROPIDu a MD O190.

Ø Bez tangenciální dopravy.
Výhledový stav byl zjišťován modelovým výpočtem na základě predikovaných intenzit železniční
dopravy – střednědobý výhled rok 2015 bez tangenciální dopravy.

Účelem vypracování studie je tedy zhodnotit akustickou situaci před a po realizaci záměru a
prokázat, zda jsou či budou v okolí stávajícího optimalizovaného traťového úseku Praha
Hostivař – Praha hl. nádraží překročeny nejvýše přípustné hygienické limity hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb vlivem železniční dopravy. Součástí studie je i návrh možných
protihlukových opatření na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a zařízení a
chráněného venkovního prostoru, který by byl zasažen nadměrným hlukem z železničního
provozu po realizaci optimalizace traťového úseku. Předložená studie má charakter studie
proveditelnosti záměru z hlediska jeho akustických vlivů na okolí.
Detaily výpočtů a vyhodnocení vývoje akustické situace je náplní akustické studie v příloze
předkládaného oznámení. Dále jsou proto uvedeny výsledky akustické studie a návrhy
protihlukových opatření.
Na základě vyhodnocení výsledků výhledového stavu s provozem tangenciální dopravy
(varianta „VsT“) byla navržena následující protihluková opatření:
ü Protihlukové clony
ü Ochrana chráněného vnitřního prostoru staveb
Hodnocený traťový úsek se nachází v intravilánu jednoho z urbanisticky nejsložitějších celků –
hl. město Praha. Vzhledem k traťovým a výškovým poměrům, složitosti terénu, charakteru
zástavby a vysokým výškám budov, vzdálenosti objektů od železniční trati, hodnotám
hygienických limitů a mnoha dalším aspektům není možné v celém zájmovém území zajistit (i
po instalaci protihlukových clon) ochranu venkovního chráněného prostoru staveb. V případech,
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kdy není možné technickými prostředky zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru
staveb je navrhována ochrana chráněného vnitřního prostoru.
Protihlukové clony
Protihlukové clony na posuzovaném traťovém úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží
jsou navrženy pro výhledový provoz s tangenciální dopravou. Clony musí být jednostranně
pohltivé, s pohltivou stranou směřující ke zdroji akustické energie – železniční dopravní cestě.
U jednostranně pohltivých clon o výšce 4,0 m je možné od výšky 3,0 m clony kombinovat např.
s průhlednou plexisklovou clonou o dostatečné objemové hmotnosti a vzduchové
neprůzvučnosti. V případě, že na některých místech (např. mosty) nelze uvedené jednostranně
pohltivé clony instalovat (z důvodu jejich vyšší hmotnosti), je možné jednostranně pohltivé clony
nahradit pouze v nezbytné míře clonami odlehčenými (např. plexisklo) o dostatečné objemové
hmotnosti a vzduchové neprůzvučnosti. Rozsah clon včetně jejich umístění a výšek je uveden
v následující tabulce:
Označení Umístění dle
Umístění od
clony
staničení v km začátku stanič.
Clona 1
Clona 2
Clona 3
Clona 4
Clona 5
Clona 6
Clona 7
Clona 8

175,5 - 175,8
175,9 - 176,1
176,25 - 177,0
176,35 - 176,94
181,38 - 181,92
182,36 - 183,04
183,24 - 183,92
183,41 - 183,76

vlevo
vpravo
vpravo
vlevo
vpravo
vpravo
vpravo
vlevo

Oblast umístění
nádr. Hostivař - ul. U Hostivař. nádr.
nádr. Hostivař - ul. Dolnoměcholupská
nádr. Hostivař - ul. U Branek, Za Dráhou
nádr. Hostivař - ul. U Hostivař. nádr.
Vršovice - ul. Moskevská
nádr. Vršovice - ul. Petrohradská
nádr. Vršovice - ul. Ukrajinská, Perucká
nádr. Vršovice - ul. Ctiradova, Otakarova

Výška Přibližná Plocha
[m] délka [m] [m2]
3,0
329,0
987,0
3,0
205,0
615,0
3,0
748,0
2244,0
3,0
588,0
1764,0
4,0
542,0
2168,0
4,0
680,0
2720,0
4,0
668,0
2672,0
4,0
350,0
1400,0
Celkem 4110,0 14570,0

pozn.: v rámci II. části Optimalizace se jedná o clony č. 5 až 8
Z výstupů akustické studie dále vyplývá, že protihlukové clony mají v posuzovaném území
nezanedbatelný význam. I po instalaci protihlukových clon nebude v určitých oblastech dodržen
hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb. Nesplnění limitu je způsobeno
především malou vzdáleností chráněných staveb od železniční trati, výškou objektů (clony
ochrání objekty především v přízemích a nižších patrech) a konfigurací terénu. V místech, kde
není hygienický limit pro chráněný venkovní prostor dodržen a nebo účinnost navržených
protihlukových clon není dostatečná je nutné přistoupit k ochraně vnitřních chráněných prostorů.
Ochrana chráněného vnitřního prostoru staveb
Při ochraně chráněného vnitřního prostoru staveb budou chráněny pouze objekty, u kterých
není možné technickými prostředky zajistit ochranu chráněného venkovního prostoru staveb. To
znamená, že dojde k ochraně vnitřního prostoru u chráněných staveb, kde není prokazatelně
dodržen hygienický limit v chráněném venkovním prostoru. Způsob ochrany vnitřního
chráněného prostoru spočívá v prověření zvukové izolace obvodových plášťů budov a
v případné úpravě pláště tak, aby byl dodržen hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor
staveb. Úprava pláště spočívá ve výměně oken, neboť okna bývají nejslabším článkem při
přenosu akustické energie do vnitřního chráněného prostoru. V posuzovaném zájmovém území
musí být u chráněných staveb (kde není dodržen hygienický limit pro chráněný venkovní prostor
staveb) prověřen stav obvodových plášťů. V případech, kde u chráněných staveb nebudou
dodrženy hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor, je nutná výměna oken s náležitou
váženou vzduchovou neprůzvučností (RW ). Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů
se řídí normou ČSN 73 0532 . Následující tabulka uvádí požadavky na zvukovou izolaci
obvodových plášťů v závislosti na hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku 2,0 m před
fasádou objektu:
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Ekvivalentní hladina akustického Požadovaná zvuková izolace
tlaku 2 m před fasádou L Aeq, 2m
obvodového pláště
Den 6 - 22 hod. Noc 22 - 6 hod.
R’w [dB]
30 dB
do 55 dB
do 45 dB
Lůžkové pokoje, speciální výšetřovny a
33 dB
56 - 60 dB
46 - 50 dB
operační sály ve zdravotnických
38 dB
61 - 65 dB
51 - 55 dB
zařízeních
43 dB
56 - 60 dB
66 - 70 dB
nad 71 dB
nad 61 dB
48 dB
Typ místnosti

Obytné místnosti bytů, pokoje hostů
v ubytovacích zařízeních, pobytové
místnosti dětských zařízení, přednáškové
síně, výukové prostory, čítárny, lékařské
ordinace
Společenské a jednací místnosti,
kanceláře a pracovny

do 60 dB

do 50 dB

30 dB

61 – 65 dB
66 – 70 dB
71 – 75 dB
76 - 80 dB
do 65 dB
66 – 70 dB
71 – 75 dB
76 – 80 dB

51 – 55 dB
56 – 60 dB
61 – 65 dB
66 - 70 dB
do 55 dB
56 - 60 dB
61 - 65 dB
66 - 70 dB

33 dB
38 dB
43 dB
48 dB
30 dB
33 dB
38 dB
43 dB

V případech, kdy plocha oken zaujímá větší plochu než 50 % celkové plochy obvodové
konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna RW stanoven
hodnotou uvedenou ve výše uvedené tabulce. Jestliže plocha oken představuje 35 % až 50 %
celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou
neprůzvučnost okna RW o 3 dB nižší, než hodnota uvedená ve výše uvedené. Pro okna
zaujímající menší plochu než 35 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti je
požadavek na váženou neprůzvučnost o 5 dB nižší, než jednočíselná hodnota uvedená ve výše
uvedené tabulce.
Snížené požadavky na neprůzvučnost oken vyplývající z výše uvedených podílů plochy okna na
celé ploše obvodové konstrukce v místnosti se uplatňují jen tehdy, jestliže hodnota jednočíselné
veličiny neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 dB vyšší než hodnota
vážené neprůzvučnosti okna.
Na základě uvedených požadavků na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov
(ČSN 73 0532) byly vybrány objekty (viz příloha akustické studie), u nichž bude nutné prověřit
obvodový plášť, případně přistoupit k výměně oken, pokud by nebyl dodržen hygienický limit pro
chráněný vnitřní prostor staveb. V úvahu jsou brány objekty, u kterých je v noční době (6 – 22
hod.) překročena hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výši 55 dB. U ostatních
objektů, kde hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku je v noční době nižší než 55 dB, lze
předpokládat (na základě vědomostí o vzduchové neprůzvučnosti standardně používaných
oken), že hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor budou splněny se stávajícími okny.
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska hlukové zátěže je řešena
samostatnou přílohou předkládaného oznámení. Tato příloha byla zpracována držitelem
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Obdobně jako u vyhodnocení akustické situace je i vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
provedeno z důvodů konzistence materiálu pro celý řešený úsek Optimalizace traťového úseku
Praha Hostivař – Praha hl.n. Z provedeného hodnocení zdravotních rizik hluku z železniční
dopravy vyplývají ve vztahu k posuzovanému záměru tyto závěry:
ü Současná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy u obyvatel hodnocené zájmové oblasti bližšího
okolí posuzovaného traťového úseku (do vzdálenosti cca 200 – 250 m od osy železniční tratě)
překračuje prahovou úroveň obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění
kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky.
ü Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že za současného stavu je téměř
čtvrtina z cca 12 000 obyvatel zájmového území hlukem z železniční dopravy obtěžována a cca 15 %
obyvatel je hlukem rušeno ve spánku.
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ü Realizací záměru optimalizace tratě se tento stav významně zlepší, neboť počet obyvatel teoreticky
obtěžovaných hlukem z železniční dopravy klesá o 40 % a počet obyvatel rušených hlukem ve
spánku se snižuje o 44 %.
ü Ve skutečnosti lze předpokládat, že po realizaci plánovaných individuálních opatření (výměny oken) u
nejvíce exponovaných domů, u kterých nebude možné docílit dodržení hlukového limitu, bude
příznivý efekt realizace záměru ještě významnější.
ü Průběh stavebních prací na rekonstrukci železničního tratě bude nepochybně zdrojem zvýšeného
obtěžování obyvatel domů situovaných v blízkosti prostoru stavebních prací. Z hlediska rizika
nepříznivých zdravotních účinků hluku je podstatné, že hluk ze stavby bude dosahovat vyšší úrovně
pouze v denní době a vzhledem k postupu stavby bude pouze dočasného charakteru. Přímé
zdravotní riziko této hlukové zátěže je proto možné vyloučit.
ü K částečné eliminaci zvýšeného obtěžování a negativních reakcí obyvatel blízkých obytných domů
během realizace stavby je vhodné v předstihu před zahájením hlučných stavebních prací realizovat
navržená protihluková opatření, popř. v nejhorších případech s překročením hlukového limitu a
individuálně neúnosné míry obtěžování hlukem nabídnout dočasné řešení ve formě možnosti
přestěhování do hotelu na náklady investora stavby. Toto opatření přichází do úvahy i v případě
neúnosné míry obtěžování vibracemi.

Etapa výstavby může představovat ovlivnění kvality ovzduší. Proto jsou v oznámení
formulována opatření pro eliminaci zdrojů znečištění pro etapu výstavby. Předkládaný záměr
dle názoru zpracovatelského týmu oznámení nebude v etapě provozu představovat díky
elekrifikované trati významnější ovlivnění kvality ovzduší. Celkově lze vlivy na ovzduší označit
za malé a málo významné.
Z hlediska charakteru předkládaného záměru je zjevné, že nedochází k významnější změně
odtokových poměrů v celého optimalizované úseku rámci II. části stavby. Většinově budou
dešťové vody z kolejiště, ze střech nástupních přístřešků a podchodů odváděny do areálové
kanalizace ČD, která je zaústěna do městské dešťové kanalizace. Před napojením do veřejné
kanalizace bude na dešťové kanalizaci z kolejiště osazen odlučovač ropných látek, který bude
na výstupu splňovat parametry kanalizačního řadu.
Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována v příslušné
části předkládaného oznámení.
S posuzovaným záměrem je spojen trvalý nevýznamný trvalý zábor ZPF. Dle projektových
podkladů nedochází k dočasnému záboru ZPF a PUPFL.
Záměr v místě trvalého záboru ZPF je realizován na půdě ve třídě ochrany III. Jedná se tedy o
půdu s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využít pro eventuelní výstavbu.
Navrhované terénní úpravy neznamenají místní změnu topografie ve smyslu vlivu na charakter
terénu, s ohledem na charakter terénních úprav nejsou předpokládány vlivy na stabilitu a erozi
půdy.
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného
geotechnického průzkumu vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického
hlediska realizovatelné.
Z pohledu vlivů na přírodu a krajinu je možno konstatovat, že řešení, spojené s optimalizací
v trase, se vyznačuje jen omezenými dopady na biotu, poněvadž realizace je řešena většinově
na drážních pozemcích a nezasahuje významnější biotopy podél trati. Křížení lokálního
biokoridoru podél Botiče je řešeno po stávajících technických prvcích ve stávající poloze
v prostorech, které se vyznačují buď výrazným snížením ekologicko-stabilizační funkce VKP
nebo existencí bariéry, přerušující funkci biokoridoru. Je zasahováno prakticky jen do
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náletových porostů kolem trati na drážních pozemcích a v kontextu zajišťování ochrany
trolejového vedení.
Registrovaný VKP Mokřady Triangl je dotčen jen okrajově přístupem k severnímu čelu propustu
Slatinského potoka pod tratí a přístupem pod patou svahu náspu od malešické trati, je
doporučena minimalizace zařízení staveniště. Rektifikace oblouku znamená oddálení nové osy
trati od jádrových území registrovaného VKP, na druhé straně likviduje malou akumulační
nádržku jižně od stávajícího propustu Slatinského potoka, která může být jedním
z potenciálních reprodukčních prostorů pro obojživelníky. Je navrženo řešit náhradní
akumulační prostor ještě před realizací stavby nad vstupem toku do propustu.
Záměr neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na
dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. V tomto případě
bude postupováno v souladu s příslušným složkovým zákonem.
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