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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
Dlážděná 1003/7
Praha 1
110 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:

telefon:

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

TOP CON servis s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8
tel.: 284 021 742
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice
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
Krajský úřad Středočeského kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Železniční most v km 9,531 v traťovém úseku Čerčany – Skochovice převádí
jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku Sázavu v Týnci nad
Sázavou. Most svými parametry nevyhovuje současnému železničnímu provozu. Dle
poslední revize je stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby klasifikován
stupněm K3, resp. S2. Navíc všechny ocelové prvky nosné konstrukce jsou výrazně
napadeny korozí s výrazným oslabením. Ocelová konstrukce byla vyrobena v r. 1896.
Ocelová konstrukce je již na konci své životnosti. Jejich repase a zesílení na
požadovanou přechodnost by pouze zakonzervovalo stávající stav. Navíc rozsah
zesílení a výměna nevyhovujících prvků je natolik rozsáhlá, že nakonec investor
rozhodl o výměně nosné konstrukce na upravené spodní stavbě. Navržená komplexní
rekonstrukce, ve své finální podobě, společně s rekonstrukcí žel. svršku Čerčany –
Davle km 6,8 – 9,471 doplňuje chybějící úsek mezi Čerčany a Týncem nad Sázavou,
který bude následně používán pro objízdnou trasu výstavby koridoru. Tato
rekonstrukce odstraní špatný stavebně-technický stav celého mostu, bude zde
uplatněn mostní průjezdní průřez MPP2,5, čímž bude zlepšena bezpečnost na tomto
mostě při posunování ve staničním obvodě. V neposlední řadě bude touto rekonstrukcí
zvýšena i estetická hodnota mostního díla.
Předmětem a náplní stavby je komplexní rekonstrukce mostu,tj.
-

-

Rekonstrukce mostu spočívá v částečné přestavbě mostu. Navrhuje se nosná
konstrukce s průběžným kolejovým ložem na rozpětí 2x52,0m. Zesílené podzákladí
kamenného pilíře a opěr zajistí bezpečné přenesení zvýšeného zatížení od mostu
s průběžným kolejovým ložem, navíc posunutím základové spáry pilíře hlouběji
proti současnému stavu bude zajištěna ochrana proti možnému podemletí při
povodních
Sítě ve správě SSZT a ČD Telematika budou po dobu stavby přerušeny resp.
provizorně přeloženy a definitivně uloženy do žlabů na nové ocelové konstrukci
Kabely v rámci stavby Optimalizace tratě Benešov – Stránčičce budou definitivně
na most uloženy až po jeho rekonstrukci
Rozsah úprav železničního svršku je dán mezi nejbližšími výhybkami před a za
mostem, dále se pak již jedná pouze o podbití tratě v důsledku napojení do
současného stavu

Začátek a konec stavby je následující: začátek stavby - km 9,315 323; konec stavby km 9,655 042. Traťová rychlost po rekonstrukci bude původní tj. 50 km.h-1.
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B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
katastrální území:
traťový úsek: 1711:

Středočeský
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Čerčany – Skochovice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Z hlediska navrženého řešení záměru a jeho situování v terénu není očekávána
možnost kumulace s jinými záměry s výjimkou souběhu železniční dopravy v dále
specifikovaných úsecích řešeného traťového úseku.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Na základě dlouhodobě špatného technického stavu ocelových konstrukcí stávajícího
mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice, bylo správcem ČD a.s. SDC SMT Praha
navrženo provést statický přepočet stávající konstrukce případně výměnu korozí
oslabených prvků a zesílení nevyhovujících prvků konstrukce. Mostní objekt je
dvoupolový ocelový most. Se šikmými prostými nýtovanými příhradovými hlavními
nosníky s prvkovou nýtovanou mostovkou. Vzhledem k tomu, že nosná konstrukce je
již delší dobu špatná bylo požadováno provést rekonstrukci mostu, tak aby vyhovoval
přechodnosti traťové třídy C3/60 km/h. Obě konstrukce jsou bez nátěru, nebo
s loupajícími se zbytky protikorozní ochrany. Jsou rezivé ze 70%. Některé prvky nosné
konstrukce jsou korozí velmi oslabené. Téměř všechny příčníky v obou polích mají
horní pásnice vyrezlé „do ostra“. Podélníky jsou silně orezlé. Horní krční úhelníky o 3-4
mm místy s okraji do ostra. Podélníky jsou místy popraskané, hlavy nýtů odrezlé.
Ztužení silně rzivé oslabené o 1-2 mm. Spodní styčníkové plechy místy zarezlé do
ostra. Ložiska jsou silně rzivá, obetonování ložisek silně rozrušené. Olověné desky se
vytlačují ven. Spodní stavba je místy popraskaná a je vypadané spárování. Místy jsou
patrné průsaky vody. Závěrné zdi jsou kamenné nepravidelného řádkování. Křídla jsou
kolmá, kamenná s nepravidelným řádkováním. Spárování je místy popraskané a
vypadané. V rámci stavby bude směrově a výškově upraven bezprostředně související
úsek tratě. Budou zrušeny otevřené kolejnicové styky na mostě. Po skončení
rekonstrukce objektu bude trať vyrovnána dle pasportu. V rámci rekonstrukce bude
také manipulováno s inženýrskými sítěmi na mostě.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající stav
Mostní konstrukce stávající

Železniční most o dvou polích je tvořen dvěma nýtovanými ocelovými konstrukcemi
z plávkové oceli. Most je s dolní prvkovou nýtovanou mostovkou. Nosnou konstrukci
mostu tvoří dva prosté šikmé příhradové nosníky o šikmém rozpětí 2 x 52,35 m. Most
přemosťuje řeku Sázavu před žst. Týnec nad Sázavou.
Ocelové konstrukce jsou silně orezivělé, v některých místech korozí značně oslabené,
zejména prvková mostovka a dolní pás hlavního nosníku.
Ložiska jsou silně rezivá, obetonování ložisek rozrušené, nadložiskové desky oslabeny
korozí.
Spodní stavba

Spodní stavbu tvoří dvě opěry a jeden pilíř. Opěry a pilíř jsou původní a jsou
zhotoveny z řádkového zdiva nepravidelného i pravidelného řádkování. Dle původního
projektu jsou opěry i pilíře založeny plošně. Zdivo opěr a pilířů je místy popraskané a
je vypadané spárování, místy i hloubkově. Místy jsou patrné průsaky vody.
Železniční svršek

Na konstrukci se vyskytuje 8 otevřených kolejnicových styků. Mostnice jsou uloženy
plošně na podélníky a jsou ve špatném stavu, Jsou jednotlivě popraskané, nahnilé a
několik je napadeno dřevokaznou houbou.
Výhledový stav
Seznam SO:
SO 101 – Železniční svršek
SO 201 – Rekonstrukce mostu
SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu ČD Telematika
Provozní soubory PS neobsahuje.
Železniční svršek - SO 101

Stávající svršek na mostním objektu a v přilehlých úsecích koleje k nejbližším
výhybkám bude v délce 122,573 m demontován, kolejový rošt v předpolích bude
vytržen, kolejové lože bude odtěženo.
Po dokončení rekonstrukce mostu bude zřízeno nové průběžné kolejové lože a nový
železniční svršek tvaru S49/SB8 (užitý), žebrové podkladnice, svěrky ŽS4, rozdělení
„c“. Přípojná pole k výhybkám budou zřízena tvaru S49/dřevěné pražce (nové),
žebrové podkladnice, svěrky ŽS4, rozdělení „c“.
Dále bude provedena rekonstrukce geometrické polohy koleje (GPK) v km 9,315 323 –
km 9,471 000 a v km 9,593 573 - km 9,626 804 pro napojení do stávajícího stavu.
Tloušťka štěrkového lože je navržena 350mm/300 mm pod ložnou plochou pražců
(betonové/dřevěné). GPK byla navržena tak, aby zakružovací oblouky lomů sklonu na
čerčanském předpolí nezasahovaly do výhybky č. 1. Týnecké předpolí včetně výhybek
bylo optimalizováno do jednotného sklonu.
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Do části mostu zasahuje izolovaná kolej IK1, jejíž výstroj se nachází před mostem. Po
dobu stavby bude výstroj a přívodní kabel k výstroji ochráněn. Na mostě bude nově
zřízen izolovaný styk v místě stávajícího.
Rekonstrukce mostu – SO 201

Náplní tohoto objektu je komplexní rekonstrukce železničního mostu v km 9,531, tj.
-

Výroba svařovaných ocelových příhradových nosníků a ortotropní desky
v mostárně
Zřízení montážní plošiny u nádraží
Doprava montážních dílců na stavbu na montážní plošinu a svaření do jednoho
celku
Izolace žlabů kolejového lože (KL) a nátěr protikorozní ochrany (PKO)
Postupné snesení původních ocelových konstrukcí (OK)
Demolice středního pilíře a částí opěr
Zesílení podzákladí mikropilotami
Betonáž nových úložných prahů opěr a nadzemní části pilíře
Betonáž úložného prahu pilíře a kamenný obklad
Příčný a podélný zásun mostu do otvoru
Spuštění mostu na ložiska
Osazení mostních závěrů
Zřízení přechodové oblasti mostu
Demontáž podpěrných konstrukcí a montážní plošiny
Úpravy do původního stavu

Přeložka sdělovacího kabelu ČD- Telematika – SO 401
Na mostě je uložen kabel TCEKEY 5XN0,8 v majetku SŽDC s.o. , který má
v pověřené správě, údržbě a servisu dceřiná společnost ČD-Telematika a.s.
Tento kabel slouží k zabezpečení dopravních okruhů, okruhů traťového telefonu,
datových okruhů např. unipok a provozu dalšího přenosového zařízení (tel. pobočky).
Z uvedených provozních potřeb ČD a.s. není možné na delší dobu kabel zcela
vyřadit z provozu.
Kabel bude po dobu rekonstrukce v celé délce železničního mostu provizorně
vyvěšen (se souhlasem města Týnec n.S.) na stávající lávku pro pěší, která vede ve
vzdálenosti cca 50m souběžně se železničním mostem vpravo trati ve směru
staničení.
Po ukončení rekonstrukce mostu a po zprovoznění nového hybridního kabelu bude
provizorně přeložený TCEPKPFLE 5XN0,8 v tomto SO částečně demontován a
upraven.
Ve stavbě : „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Stránčice“ PS 98-02-05 Čerčany –
Týnec n.S. bude provedeno :
a) Po rekonstrukci bude na mostní těleso do nového kabelového žlabu položen nový
hybridní kabel 12vláken/5XN0,8 který je v současné době v rezervě 30m smotán
v Romoldu na Čerčanské straně mostu.
b) v souladu s projektem PS 98-02-05 bude stávající kabel 5XN celým profilem
zakončen v novém rozvaděči na straně nového železničního mostu od žst. Týnec
n.S.
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Další kabelová vedení
V současné době na mostě položen kabel TCEKEE 12x2x1 SSZT Praha západ pro
napájení vjezdového návěstidla L, jeho předvěsti PřL, přenosu kontrol z přejezdu v km
8,621 a propojení vjezdového telefonu u návěstidla L ve Správě sdělovací a
zabezpečovací techniky (SSZT) Praha západ.
Kabel bude na jedné straně mostu přerušen, smotán a uložen na protější straně
mostu. Kabel musí být po dobu stavby zabezpečen proti poškození nebo odcizení.
K přerušení kabelu může dojít až po zahájení výluky traťové koleje. Kabel musí být
propojen před ukončením výluky, na propojení kabelu a přezkoušení zabezpečovacího
zařízení musí být ponechána časová rezerva.
Na mostě je rovněž položen kabel nn ve Správě energetiky a elektrotechniky (SEE)
Praha pro napájení osvětlení mostu při posunu. Dle sdělení stanice není potřeba
osvětlení na novém mostě opětovně zřizovat. Kabel bude proto odstraněn bez
náhrady včetně svítidel a jednoho sloupu osvětlení na čerčanské straně.
Nové kabely v rámci stavby Optimalizace tratě Benešov - Stránčice
V rámci Optimalizace trati Benešov – Stránčičce budou na nový most položeny
následující kabely:
•
•
•

Nový zabezpečovací kabel ve správě SSZT, bude v provozu současně se
stávajícím
Hybridní kabel, který bude ve správě ČD Telematiky, SSZT bude využívat
pouze malou část metalické části z tohoto kabelu
Rezervní chránička HDPE 40/33 barvy modré s pruhem pro budoucí přílož

Tyto kabely jsou v současné době dotaženy k mostu z čerčanské strany do
kabelového objektu (KO1). Zde jsou zatím ukončeny. Zabezpečovací kabel bude
v předstihu před rekonstrukcí mostu položen přes most (cca v červnu r. 2009) a
napojen do stanice. Bude odzkoušen a poté rozpojen a stočen na jedné straně mostu.
Jeho ponechání v provozu po dobu rekonstrukce mostu není potřebné.
Po ukončení rekonstrukce mostu budou nové kabely uloženy do kabelových žlabů,
které jsou součástí ocelové konstrukce. Tyto kabely budou vedeny vpravo trati.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2009
2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj

11

Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Určujícím navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený
záměr.
Kromě jiného je zjevné, že pro předkládaný záměr bude nezbytné řešit řadu správních
rozhodnutí v předběžných otázkách:
-

rozhodnutí o kácení porostů dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění a uložení náhradní výsadby podle § 9 téhož zákona

-

závazné stanovisko podle § 4 odst., 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do vodního
toku a VKP údolní nivy řeky Sázavy

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících
podkladech, podrobněji potom v příloze předkládaného oznámení.
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Detail situace stavby:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle předaných podkladů záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF respektive
PUPFL.
Umístění staveniště je navrženo na pozemcích ČD – parcela 4641/1 na levém břehu
řeky Sázavy v blízkosti čerčanské opěry. Velikost
zařízení staveniště je
předpokládána 200 m2. Šířka příjezdové cesty je předpokládána 2,5 m, rozloha 45 m2.
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Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území podle horního zákona.
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Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena. Záměr se nenachází v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
ani v OP zvláště chráněných území přírody (§ 37 zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické
stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
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Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy

Obecně chráněné přírodní prvky

V rámci předkládaného záměru dochází ke kontaktu stavby s vodním tokem Sázava a
s údolní nivou řeky Sázava.
B.II.2. Voda
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak
pro potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků
a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pitná 5 l/os./směna
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Spotřeba vody pro technologické procesy není vyčíslena. Bude upřesněna v dalším
stupni projektové dokumentace po výběru dodavatele stavby, nemá však praktický
význam při hodnocení stavby, neboť pro účely stavby bude dovážena hotová betonová
směs a další nároky jsou minimální. Ze zkušeností z obdobných staveb lze
orientačně uvést následující přibližné nároky na pitnou vodu odpovídající obvyklému
počtu pracovníků při stavbách jednotlivých částí železničního koridoru.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro výrobu betonů a
maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles a rekonstrukce
či opravy propustků 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 ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Etapa provozu negeneruje žádné nové nároky na vodu.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V rámci stavby budou spotřebovávány standardní stavební hmoty od subdodavatelů
realizátora stavby v co nejmenší vzdálenosti od stavby, podle vhodnosti ekonomických
ukazatelů. V rámci stavby bude zpracovávána i převážná většina výkopové zeminy,
která bude uložena v místě.
Je tudíž patrné, že při realizaci stavby vzniknou následující nároky na suroviny pro
zajištění stavby:
§
§
§
§
§

kamenivo a štěrkopísky
cement a přísady do betonů
materiál pro kryt vozovky
ocel
prefabrikáty

S ohledem na charakter stavby bude většina materiálů dopravována po železnici.
Nároky na energie
Elektrická energie
Etapa výstavby

Specifikace jednotlivých hodnot potřebných příkonů elektrické energie souvisí pouze
s navrhovaným zařízením staveniště:
ü staveniště – most v km 9,531 – 40 kW

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Pro etapu výstavby bude především využíváno stávající komunikační sítě. Pro
staveniště není třeba budovat nové komunikace.
Bilance nároků na staveništní dopravu bude známa až po výběru zhotovitele stavby a
znalostech o jeho organizace výstavby a nasazení stavební techniky. V této souvislosti
jsou také pro další projektovou přípravu formulována odpovídající doporučení. Lze
však předpokládat, že vzhledem k charakteru záměru související s rekonstrukcí mostu
budou vyvolané přepravní nároky minimální.
Provoz
S realizací záměru nesouvisí žádná změna z hlediska provozu na železniční trati, kde
je navrhována posuzovaná rekonstrukce mostu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečištění

V rámci předkládaného záměru nejsou uvažovány bodové zdroje znečištění ovzduší.
Liniové a plošné zdroje znečištění

Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladních
automobilů při návozu stavebního materiálu. Rozsah materiálových bilancí
souvisejících se stavbou je poměrně nízký. Většina stavebních materiálů v rámci
předkládaného záměru bude přepravována po železnici. Pro modelový výpočet emisí
bylo uvažováno s průměrným nákladem 13 tun. Pokud budeme uvažovat
s předpokládanou délkou výstavby,tak při průměrném počtu 20 pracovních dnů
v měsíci se bude jednat o cca 6 nákladních aut za den. Přesnější odhad pohybů
nákladních automobilů při návozu stavebního materiálu by byl spekulativní. Tato
frekvence však bude ve vztahu k celkové frekvenci na okolních komunikacích
zanedbatelná, krátkodobá a tudíž akceptovatelná.
Upřesnění těchto údajů 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.
Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné
respektovat doporučení uvedená v další části oznámení.
Provoz
V rámci provozu není očekávána žádná změna z hlediska bilancí emisí.
B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i
v rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů.
Na základě předpokládaných počtů zaměstnanců lze odhadnout produkci cca 1000
m3 splaškových vod. 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 využívána chemická WC.
Srážkové vody
Srážkové vody lze očekávat pouze z navrženého zařízení staveniště. Dle názoru
zpracovatele oznámení nelze vzhledem k pohybu staveništní techniky vyloučit
možnost kontaminace těchto srážkových vod. Je doporučeno realizovat zemní jímky
nebo jiná ekvivalentní opatření pro drobná zařízení stavenišť (mosty, propustky)
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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 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.).
Pro všechna tato staveniště platí v podstatě stejná opatření, která jsou specifikována
v příslušné kapitole předkládaného oznámení. V rámci další projektové přípravy jsou
respektovány zásady, které jsou uvedeny v další části předkládaného oznámení.
Technologické vody
Nové technologické odpadní vody v rámci předkládaného záměru v etapě vznikají
v prostorech zařízení staveniště mimo posuzovaný záměr a jeho zařízení stavenišť.
Etapa provozu
Splaškové vody
Ve vztahu k posuzovanému záměru nevznikají splaškové vody.
Technologické vody
Nové technologické vody v etapě provozu nevznikají.
Srážkové vody
Záměr negeneruje nové zpevněné plochy, tudíž lze konstatovat, že v rámci
předkládaného záměru nevznikají nové objemy srážkových vod.

B.III.3. Odpady
Etapa výstavby
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a 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.
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby
Č.
1
2
3
4
5
6
7

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

8

17 04 05

Kat.
O
O
O
O
O
O
N

Zařazení odpadu
Výkopová zemina - odkop
Stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)
Vybouraný asfaltový beton bez dehtu
Beton z demolic objektů, základů TV
Smýcené stromy a keře
Dřevo po stavebním použití z demolic
Železniční pražce dřevěné

O

Železný šrot – konstrukce, stožáry, kolej, litinové
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Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Cihly, tašky a keramické výrobky
Asfaltové směsi pod číslem 17 03 01
Beton
Odpad rostlinných pletiv
Dřevo
Dřevo obsahující látky nebo nebezpečnými
látkami napuštěné
Železo a ocel
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Č.

Katal. č.

Kat.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

17 04 05
17 04 09*
17 04 01
17 04 02
17 04 07
17 04 11
17 03 03*
07 03 04*
08 01 11*

O
N
O
O
O
O
N
N
N

Zařazení odpadu
potrubí
Rozvaděče kovové bez výzbroje
Výhybky znečištěné mazadly
Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz)
Odpad hliníku
Směsné kovy
Zbytky kabelů a vodičů
Asfaltové stavební nátěry
Odpadní ředidla
Odpadové nátěrové hmoty

18

08 01 17*

N

Staré nátěrové hmoty

19
20
21
22

20 03 99
17 02 03
07 02 99
16 02 14

O
O
O
O

23

17 04 10*

N

Odpad podobný komunálním odpadům
Polyetylénové podložky (žel. svršek)
Pryžové podložky (žel. svršek)
Elektrošrot (vyř. el. zařízení a přístr. – Al,Cu a vz.
kovy)
Kabely s izolací papír - olej
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16 02 13*

N

25
26
27
28
29

16 16 01 *
16 16 02*
17 05 04
02 01 03
17 06 04

N
N
O
O
O

Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné
složky
Olověné akumulátory
Nikl – kadmiové baterie a akumulátory
Kamenná suť
Pařezy
Izolační materiály

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Železo a ocel
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
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
Plasty
Odpady blíže neurčené
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
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Odpad rostlinných pletiv
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03

B.III.4. Hluk, vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při
stavbě. Největší ovlivnění hlukem lze očekávat při hloubení základů a sypání a hutnění
násypů. V následujících tabulkách jsou uvedeny stroje navržené pro jednotlivé etapy
výstavby. Dále je uvedena hlučnost strojů a doba jejich používání během stavby.Nutno
zdůraznit, že v této fázi projektové dokumentace není znám dodavatel stavby a že
uvedené stroje a zařízení jsou pouze příklady. Také doba použití stroje za pracovní
směnu je odhadem, který se od skutečných hodnot může lišit.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů
Strojní vybavení
Elektrické sbíjecí kladivo
Rozrušovací kladivo
Autojeřáb (při zvedání)
Kolové rypadlo
Buldozer
Nakladač (pracovní cyklus)
Sanační čistička
Podbíjecí kladivo
Kompresor
Pokladač kolejí
USP 3000 C pro úpravu štěrkového lože
Automíchače a autodomíchávače
Čerpadlo na betonovou směs

LAeq [dB]
74 dB
92 dB
71 dB
81 dB
86 dB
72 dB
82 dB
74 dB
77 dB
76 dB
77 dB
68 dB
72 dB

v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m

Minimalizace hlukového zatížení obyvatelstva při výstavbě je možná dobrým
vytěžováním nákladních aut, udržováním jejich dobrého technického stavu,
prováděním prací pouze v denní době, zkrácení doby provádění dobrou organizací
práce apod. Všechna tato opatření jsou v možnostech dodavatele stavby lze je zavést
jako součást stavebního řádu. Vzhledem k situování rekonstruovaného mostu zcela
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mimo kontakt s obytnou zástavbou se nejeví jako účelné vyhodnocovat akustickou
situaci v zájmovém území výpočtem.
Provoz
Z hlediska provozu nedojde k žádné změně v porovnání se stávajícím stavem.
Vibrace
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci mostu postupem, uvedeným
v úvodní části oznámení, lze vyslovit názor, že záměr ve stadiu realizace není zdrojem
vibrací.
Záření
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.

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

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Na základě dlouhodobě špatného technického stavu ocelových konstrukcí stávajícího
mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice, bylo správcem ČD a.s. SDC SMT Praha
navrženo provést statický přepočet stávající konstrukce případně výměnu korozí
oslabených prvků a zesílení nevyhovujících prvků konstrukce.
Vzhledem k tomu, že nosná konstrukce je již delší dobu zařazena do K3 – špatná bylo
požadováno provést rekonstrukci mostu, tak aby vyhovoval přechodnosti traťové třídy
C3/60 km/h.
V zájmovém území je
prioritou trvale udržitelného rozvoje zachování širší
nezastavěné údolní nivy řeky Sázavy.
Řeka Sázava je podle současně platného územního plánu města Týnec nad Sázavou,
lokálním biokoridorem funkčním. To odpovídá také skutečnosti na lokalitě. Břehy jsou
volné a v uvedeném úseku je řeka bez významných migračních překážek. Jez na
vstupu do města (cca 500m po toku od místa záměru) je částečně devastovaný a není
velkou migrační bariérou. Uvedený záměr rekonstrukce se nachází mezi dvěma
biocentry – navrženými k založení. Regionální prvky ÚSES míjí blízké okolí města a
vedou lesními komplexy severně od Týnce nad Sázavou. Z uvedeného vyplývá, že
záměr nemá vliv na funkčnost prvků ÚSES a nemá vliv na průchodnost migračních
prvků v kontaktní úrovni ÚSES.
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Neobnovitelné přírodní zdroje nejsou v zájmovém území zastoupeny.
Za obnovitelný přírodní zdroj je možno pokládat rovněž doprovodný dřevinný porost
podél toku Sázavy.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že v zájmovém území stavby se
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. vysychavá lada nebo
stepní stanoviště na původních či obnažených výchozech bazičtějšího podloží
(amfibolity, hadce, vápence, slepence, andezity, durbachity apod.), případně
ekosystémy kyselých písčin.
V území se nenacházejí extrémní přírodní či jiné poměry, prostor není postižen
poklesy, případně poddolováním. Významným aspektem je, že celá stavba je
situována v zátopovém území řeky Sázavy.
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Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přímo v zájmovém území se nacházejí
vodní toky, tedy VKP ve vztahu k zákonu č. 114/92 Sb. v platném znění, za VKP „ze
zákona“ lze pokládat i údolní nivu toku Sázavy.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimatické poměry jsou značně ovlivňovány morfologií povrchu, expozicí terénu a
převládajícím prouděním vzduchu. Podle klimatologické rajonizace Quitta (1971) leží
území v mírně teplé klimatické oblasti. Podrobnější charakteristiky této klimatické
oblasti uvádí následující tabulka.
Tab.: Charakteristika klimatické oblasti MT10
Klimatická charakteristika
Počet letních dnů
o
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT10
40 - 50
140 - 160
110 - 160
30 - 40
-2 - -3
17 - 18
7-8
7-8
100 - 120
400 - 450
200 - 250
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Znečištění ovzduší
Se záměrem není spojen žádný významný zdroj znečištění ovzduší, proto dle názoru
zpracovatele posudku není nezbytné se touto problematikou dále podrobněji zabývat.
C.2.2. Voda
Povrchová voda

Záměr je v kontaktu s vodním tokem Sázava. Sázava č.h.o.1-09-01-001 pramení 1,1
km severozápadně od Šindelného vrchu (806 m) ve výšce 757 m n.m., ústí zprava do
Vltavy v nádrži Vrané u Davle v 200 m n.m. Plocha povodí 4 349,2 km2, délka toku
224,6 km, průměrný průtok u ústí 25,2 m3.s-1. Sázava protéká v generelním směru od
východu k západu pahorkatiny Českomoravské soustavy a její údolí se postupně
zahlubuje směrem po toku. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, pstruhová
voda v úseku Dolní Hamry – Ronov, mimopstruhová voda po celém toku bez přítoků.
Tab.: Hydrologické charakteristiky toku Sázavy za období 1931 – 1980
Plocha povodí [km ]
2

Průměrný průtok
3
[m /s]

30

90

Tok Sázavy – měřeno ve vodoměrné stanici ve Zruči nad Sázavou
1 419,8
9,92
23,5
11,8
Tok Sázavy – měřeno ve vodoměrné stanici v Kácově
2 813,4
17,9
41,7
21,4
Tok Sázavy – měřeno ve vodoměrné stanici v Poříčí nad Sázavou
4 000,5
23,2
53,8
28,0

29

Průtoky překročené průměrně po dobu
180
270
330
355
3
dnů v roce [m /s]

364

6,31

3,51

2,05

1,35

0,89

11,6

6,61

3,96

2,66

1,80

15,4

8,76

5,22

3,45

2,26
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Tab.: Hydrologické charakteristiky toku Sázavy za období 1931 – 1980 z vodoměrných
stanicích ve Zruči nad Sázavou, Kácově a v Poříčí nad Sázavou
Plocha povodí [km ]
2

Průměrný průtok
3
[m /s]

Kulminační průtoky opakující se jednou za
2
5
10
20
50
3
roků [m /s]

1

Tok Sázavy – měřeno ve vodoměrné stanici ve Zruči nad Sázavou
1 419,8
9,92
100
132
Tok Sázavy – měřeno ve vodoměrné stanici v Kácově
2 813,4
17,9
153
205
Tok Sázavy – měřeno ve vodoměrné stanici v Poříčí nad Sázavou
4 000,5
23,2
193
259

Situace záměru

30

100

176

211

247

297

336

279

338

399

484

551

352

426

504

611

696
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Podzemní voda

Z hydrogeologického hlediska náleží území k hydrogeologickému rajónu 632
„Krystalinikum v povodí střední Vltavy“. Propustnost hornin pokryvných útvarů
s průlinovým typem propustnosti, patří do skupiny dosti mírně až nepatrně
propustného horninového prostředí. Jedná se o výrazně anizotropní prostředí jak
v horizontálním tak vertikálním směru (lokální kolektory a izoláty) s koeficientem
propustnosti cca k f = n.10-6 až n.10-8 m.s-1. Pásmo přípovrchového navětrání a
rozpojení podložních hornin má průlinovo-puklinový typ propustnosti, pevné horniny
skalního podloží mají puklinový typ propustnosti (průměrná hodnota transmisivity T
cca n.10-4 až n.10-5 m.s-1 – nízká), celkově se jedná o anizotropní prostředí.
Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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Situace záměru
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C.2.3. Půda
V údolí Sázavy se nachází převážně fluvizemě, v okolí kambizemně a v údolích
přítoků gleje. Protože dle projektových podkladů se záměrem nesouvisí žádný trvalý
zábor ZPF respektive PUFL, není se nutné popisem této složky životního prostředí
podrobněji zabývat.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Orograficky přísluší zájmové území k Benešovské pahorkatině, která je tvořena
granodiority středočeského plutonu, proterozoickými a staropaleozoickými horninami
ostrovní zóny. Erozně denudační reliéf je silně rozčleněný, tektonicky porušený
s výraznými strukturními hřbety a suky, místy se skalními tvary zvětrávání a odnosu se
zbytky neogenních zarovnaných povrchů. Benešovská pahorkatina je severní a
severozápadní částí Středočeské pahorkatiny. Rozkládá se na ploše 2 410 km² ve
středních Čechách po obou březích řeky Vltavy.
Pahorkatinu rozděluje hluboké údolí řeky Vltavy, přičemž větší část se táhne po levém
břehu jihovýchodně od Brd, kolem Příbrami až za Březnici. Nejvyšším bodem
Benešovské pahorkatiny je Stráž se 638 m.
Zájmové území Leží na jihovýchodě středních Čech ve východní části Benešovské
pahorkatiny, severní části Vlašimské pahorkatiny a Křemešnické vrchoviny. Je tvořen
vrchovinou na žulách a rulách podél zaříznutého údolí Sázavy a jejích přítoků. Má
charakter členité monotónní pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 150 m, plynule
navazuje na Slapský bioregion, je však chladnější a vlhčí a s oslabenými fenomény.
Do pahorkatiny jsou zaříznuta 70 – 160 m hluboká údolí Sázavy a jejích přítoků. Zde je
reliéf členitější a má charakter ploché vrchoviny s výškovou členitostí 150 – 200 m,
ojediněle až 240 m. Významným prvkem, umožňujícím kontakt s jižními Čechami, je
Blanická brázda podél mělce zaříznutého údolí Blanice. Jižní cíp brázdy však má
charakter členité vrchoviny, v okolí Blaníku s výškovou členitostí až 280 m.
Z geologického hlediska patří zájmové území regionálně k středočeskému plutonu
(pozdně variské magmatity). Geologická charakteristika: pluton – biotitický granodiorit
středně zrnitý (požárský typ). Pokryvné útvary jsou zastoupeny eluvii a deluvii
podložních hornin (svahové hlíny, písky, sutě atd.), v údolní nivě dále
deluviofluviálními a fluviálními uloženinami Kamenického potoka.
Výřez geologické mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Situace záměru
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C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění
Biogeograficky vymezené území spadá do bioregionu 1.22 Posázavský bioregion.
Bioregion má charakter monotónní pahorkatiny, plynule navazuje na bioregion
Slapský. Údolí Sázavy se vyznačuje údolním fenoménem. Reliéf má převážně ráz
členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 150m. Do této pahorkatiny jsou
zaříznuta 70 – 160 m hluboká údolí Sázavy a jejích přítoků. Celý bioregion, zvláště
jeho severní část, je poměrně teplý a vlhký. Nejteplejší část bioregionu je údolí
Sázavy.
Bioregion leží ve fytogeografickém okrese 41. Střední Povltaví. Vegetační stupeň
suprakolinní až submontánní. Potenciálně se vyskytují především acidofiní doubravy
(Genisto germanicae-Quercetum). Podél větších toků je vegetace svazu Phalaridion
arundinaceae.
Flora

Botanický průzkum byl proveden v podzimním aspektu v roce 2007 a jarním aspektu
28.3.2008. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 60 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Dendrologický průzkum byl proveden dne 28.3.2008.
Popis lokality
Lokalita se nachází na březích řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou. Rekonstrukce
mostu vyžaduje smýcení dřevin cca 25m na obě strany stávajícího mostu.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: České mezofytikum
Fytogeografický okres: Střední Povltaví
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):
luhy a olšiny (Alno-Padion)
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer negundo L. - javor jasanolistý +
Acer saccharinum L. - javor stříbrolistý ++
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Brassica napus L. - brukev řepka ++
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Corylus avellana L. - líska obecná
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
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Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční
Gagea lutea (L.)Ker-Gawler - křivatec žlutý
Galium aparine L. - svízel přítula
Geum urbanum L. - kuklík městský
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mámivá
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá +
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá
Lamium album L. - hluchavka bílá
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Poa nemoralis L. - lipnice hajní
Poa pratensis L. - lipnice luční (+)
Populus tremula L. - topol osika
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský +
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát +
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Sambucus nigra L. - bez černý
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Solidago canadensis L. - celík kanadský +
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec
Stellaria nemorum L. - ptačinec hajní
Symphytum officinale L. - kostival lékařský
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý
Viola odorata L. - violka vonná +

Na lokalitě bylo nalezeno 60 druhů rostlin včetně dřevin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy
obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.

Prvky dřevin rostoucích mimo les

V rámci navrhované stavby bude nezbytné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
Dle dále uvedného podkladu je patrné, že toto kácení bude provedeno v běžné údržby
toku za předpokladu povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
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zachované stromy
prořezání stromů
kácení stromů
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kácený strom 7

kácené stromy 5 a 6

kácený strom 4

kácený strom 3

kácené stromy 1 a 2
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Fotodokumentace

Kácené stromy 1 a 2

Kácené stromy 1 a 2

Kácené stromy 1 a 2

Kácené stromy 1 a 2

kácený strom 3
Kácený strom 3

Kácený strom 4

Kácený strom 4

Kácené stromy 5 a 6
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kácený strom 7
Kácený strom 7

Kácený strom 7

Zpracovatelský tým oznámení konstatuje, že dle projektové situace záměru
představuje specifikovaný rozsah kácení následující dřeviny včetně jejich ocenění.
Základní bodová hodnota jednotlivých dřevin vychází z údajů: druh dřeviny a jeho
kategorie dlouhověkosti, nadmořská výška lokality, průměr kmene, zdravotní stav a
tvar a objem koruny. Výsledná bodová hodnota je násobena polohovým koeficientem
podle typu stanoviště a je dále vynásobena cenou jednoho bodu platnou pro daný rok
podle míry inflace.
Vysvětlivky k tabulce
TD – třída dlouhověkosti
OBV – obvod kmene v cm
BODY1 – bodová hodnota
ZV – zdravotní stav stromu a vitalita
BODY2 – bodová hodnota po úpravě
CENA – společenská hodnota dřeviny v Kč
DRUH DŘEVINY

TD OBV BODY1 Z/V

1) Populus x canadensis - topol kanadský
2) Populus x canadensis - topol kanadský
3) Salix fragilis - vrba křehká
4) Salix fragilis - vrba křehká
5) Alnus glutinosa - olše lepkavá
6) Alnus glutinosa - olše lepkavá
7) Alnus glutinosa - olše lepkavá

1
1
1
1
2
2
2

80 33560
75 31443
27 6189
35 10260
40 89986
50 130473
35 71628

0.4
0.4
0.2
0.4
1.0
1.0
1.0

BODY2 CENA
4027
3773
371
1231
26996
39142
21488

Společenská hodnota dřevin určených ke smýcení činí 242572,- Kč
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Fauna

Plocha území se nachází na okraji zastavěného území města Týnec nad Sázavou.
Jedná se o území silně ruderalizované s velkou svažitostí. Tato svažitost je dána
skutečností, že se území nachází v údolí řeky Sázavy. Dominantami území je nádraží
Českých drah, se souborem budov a ploch sloužících k manipulaci s náklady. Další
dominantou pravého břehu Sázavy je torzo budovy sloužící pravděpodobně jako
teplárna. Plochy kolem tohoto torza slouží jako neřízené skládky, které se snaží
pravděpodobně majitel, nějak potlačovat. Na levém břehu řeky se nachází funkční
poměrně velký průmyslový podnik. Samotné údolí Sázavy má volné oba břehy. Na
pravém břehu je dominující výsadba hybridních topolů, které zvýrazňují linii břehu
Sázavy. Kromě těchto hybridních topolů se zde vyskytují vrby nebo jejich torza. Na
levém břehu je porost neuspořádaný pravděpodobně náletový tvořený převážně olší.
Levobřežní porost působí přirozenějším dojmem a nemá tvrdé antropogenní prvky
pravého břehu.
Lokalita byla navštívena jednou na počátku dubna roku 2008. V roce 2009 byla
provedena návštěva lokality v první polovině měsíce března. Pozornost byla věnována
okolí mostu, ale vzhledem k případnému vyloučení vlivu záměru na živočichy širšího
okolí, byl proveden průzkum především po proudu řeky do vzdálenosti cca 1km řeky.
V této části řeka vstupuje a protéká samotným městem Týnec nad Sázavou a
překlenuta dalšími mosty. Pozornost byla věnována především živočichům, vedení
prvků ÚSES a dalším zvláště chráněným částem přírody.
Seznam zoologických druhů
Plži (Gastropoda)
- vlahovka narudlá (Monachoides incarnata)
- skelnatka stlačená (Oxychillus depressus)
Třída – Stonožky (Chilopoda)
- stonožka škvorová (Lithobius forficatus)
Třída - Hmyz (Insecta)
blanokřídlí – běžné druhy
včela medonosná (Apis melifera),
Ptáci
Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europea)
Březňačka (Anas platyrhynchos)
Budníček větší (Phylloscopus trochylus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Kos černý (Turdus merula)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunela modularis)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Sojka obecná (Garullus glandarius)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)

Hnízdí
+
?
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+

Potravní vazba
+
?
+
+
+
+
+
+
+
?
+
?
+
+
+
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-
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Ptáci
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Hnízdí
+
+

Potravní vazba
+
+

Vyhláška 395

Poznámka

Doplněné druhy zjištěné v roce 2009
Čížek lesní (Carduelis spinus)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegitalos caudatus)
Žluna zelená (picus viridis)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)

+
+
+

+
+
+
+

Savci
Savci

Rozmnožuje se na lokalitě

Hryzec vodní (Arvicola terestris)
Krtek obecný (Talpa europea)
Myšice druhy (Apodemus sp.)
Rejsek obecný (Sorex araneus)

+
?
+
?

Potravní vazba

Vyhláška 395

Poznámka

+
?
+
?

Poznámky k některým druhům:
Na lokalitě nebyli zjištěni obojživelníci a plazi. Jejich výskyt ve vegetačním období
nelze vyloučit, ale vzhledem k silnému zastínění a malému rozsahu lokality nebude
populace nijak velká. Realizace záměru však jejich případná stanoviště nijak neohrozí.
Na lokalitě nejsou souvislé vodní plochy vhodné pro rozmnožování obojživelníků.
Jedná se o velmi svažitý terén bez trvalých vodních ploch.
Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo pobytovými značkami. Nebyl
prováděn jejich odchyt, nebo lov.
Zvláště chráněná území

Předmětná lokalita není v přímém kontaktu s maloplošným zvláště chráněným
územím. Nejbližší maloplošné zvláště chráněné území je Přírodní rezervace Čížov.
Hlavním důvodem ochrany je ukázka přirozené xerotermní vegetace lesního a
nelesního charakteru. Chráněn je lesnatý strmý svah nad pravým břehem Sázavy asi
2.5km od města Týnec nad Sázavou. Předmětná stavba nemůže svým charakterem a
rozsahem negativně ovlivnit toto zvláště chráněné území.
Záměr tak nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle §
14 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Záměr se nenachází v žádném zvláště
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle
horního zákona.
Území přírodních parků

Nejsou polohou záměru dotčena.
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Významné krajinné prvky

Řeka Sázava (vodní tok) spolu s údolní nivou jsou významnými krajinnými prvky podle
zákona 114/92 Sb. Předmětná stavba (rekonstrukce) zasáhne do těchto VKP. Podle
zákona 114/92 Sb., si musí ten, kdo zasahuje do VKP tak, že by mohlo dojít
k poškození nebo zničení krajinného prvku, nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, nebo ten kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
V proběhlém období vegetačního klidu došlo ke kácení stromů především břehové
hrany v blízkosti záměru. Došlo ke kácení hybridních topolů, olší a torz vrb. V blízkosti
břehu byly prořezány také nálety keřů (bez černý, nízké třešně ptačí atp.). Dřevo bylo
z lokality odvezeno. Na levém břehu řeky byly některé olše ponechány samovolnému
rozkladu.
Stav červenec 2007:

Stav duben 2008:
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Stav březen 2009:

V dotčeném území se nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť. Zpracovatelskému
týmu předkládaného oznámení není známo, že by některá část krajiny vlastního
zájmového území stavby nebo jejího nejbližšího okolí byla registrována jako VKP
podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Záměr je situován do Evropsky významné lokality Dolní Sázava. Hlavním předmětem
ochrany této EVL jsou druhy hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), a velevrub
tupý (Unio crassus). Pro možný významný vliv záměru na EVL Dolní Sázava bylo
zpracováno autorizovanou osobou samostatné hodnocení podle §45i zákona 114/92
Sb.
Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na
území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády
ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky.
Tato skutečnost vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, které je doloženo v příloze předkládaného
oznámení.
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Mapa se zákresem EVL Dolní Sázava. Místo záměru v kroužku – křížení zelené trasy EVL s železnicí.

Identifikace dotčených lokalit

V přímém územním kontaktu se záměrem se nachází evropsky významná lokalita
CZ0213068 - Dolní Sázava. Mostní objekt je zakotven do dna řeky Sázavy.
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Další nejbližší EVL (CZ0213629 - Týnecká rotunda) leží asi 500 m jihozápadně, jedná
se o věž kostela s kolonií netopýrů se zcela odlišnými ochrannými podmínkami. Tato i
další EVL jsou vzdáleny, vliv je zde vyloučen.
Nejbližší ptačí oblast se nachází 35 km jihozápadně (Údolí Otavy a Vltavy), další PO
jsou vzdáleny více, vliv je zde ve všech případech vyloučen.
Popis dotčených lokalit
Lokalita: Dolní Sázava

Kód lokality: CZ0213629
Lokalita zahrnuje úsek řeky Sázavy od ústí Blanice (vlašimské) do Sázavy k ústí
Sázavy do Vltavy. Lokalita má rozlohu 398 ha, je vymezena na vlastním toku řeky a
výjimečně zahrnuje i břehy řeky. Řeka Sázava je v chráněném úseku větší řeka
tekoucí často v hluboce zaříznutém údolí, je jen málo regulovaná s větším množstvím
jezů. Tok nabízí velké množství typů stanovišť, většinou dochází ke střídání proudných
úseků s kamenitým a štěrkovým dnem a delších pomalu proudících úseků v nadjezí.
V území města Týnec nad Sázavou teče řeka zaříznutým údolím, tvoří zde velký
esovitý meandr. Břehy jsou zčásti tvořeny skalními útvary, jinde jsou pozvolnější.
Celkově se terén z okolních plošin k řece silně svažuje.
Na březích řeky nacházíme vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, zejména na
ostrůvcích a u zátočin. Vrbové křoviny jsou nicméně v redukované a pozměněné
formě vlivem osídlení, chatové zástavby a rekreačních aktivit. Na svazích k řece se
zachovaly i malé zbytky dubohabřin, vázané na hlavně vlhčí svahy bočních přítoků.
Kromě původního habru a dubu roste v těchto lesích i smrk a akát. Dále od řeky
najdeme hospodářské smrkové lesy se zbytky acidofilních doubrav, v nejvyšších
polohách jsou porosty acidofilních bučin, v PR Čížov chráněné.
Řeka Sázava je v úseku v Týnci nad Sázavou upravena, v toku řeky jsou vloženy 3
jezy. Jezy jsou v současnosti v technicky problematickém stavu, jsou do nich vloženy
propusti pro sportovní lodě. Nejsou osazeny rybími přechody. Energii vody na jezech
využívají 2 vodní elektrárny v bývalých mlýnech - Jawa, Podělusy. MVE v objektu
Jawy je v provozu, MVE v Podělusích je provozuschopná, s plánovanými úpravami.
Předmětem ochrany na lokalitě jsou:
velevrub tupý (Unio crassus)
Velevrub tupý obývá vodní toky od potoků po největší řeky. Na území České republiky
byl druh v minulosti velmi hojně rozšířen, dnes je však znám pouze z několika mála
lokalit. Druh se živí filtrací planktonu z vody. Je odděleného pohlaví a samice v létě
vypouští do vody velké množství glochidií. Jejich hostiteli jsou perlín ostrobřichý, jelec
tloušť, ježdík obecný, střevle potoční a vranka obecná. Velevrubi se dožívají obvykle
10 až 15 let, přičemž v méně úživných tocích mohou dosáhnout věku až kolem 50 let.
Ve vyhlášce č. 395/92 Sb. je zařazen do kategorie silně ohrožených druhů.
Jeden z hlavních negativních vlivů představuje znečištění toků (prokázáno u
dusičnanů), dalším závažným faktorem jsou vodohospodářské zásahy. Jedná se o
regulační úpravy na tocích, které většinou znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů
koryta a tím i negativní vliv nejen na mlže samotné, ale i rybí hostitele glochidií. S
regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém dochází v
dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů.
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ilustrační foto: www.nature.cz/natura2000
V neposlední řadě je velkým problémem přehrazení toků vodními stupni či jezy, které
zamezují protiproudové migrace ryb a způsobují izolaci jednotlivých subpopulací
vodních živočichů, což může mít za následek jejich postupné oslabení či vyhynutí. V
případě, že dojde v určitém úseku toku k vyhynutí druhu, např. následkem znečištění,
je znemožněno, aby se tento druh rozšířil zpětně proti proudu do zasaženého úseku z
níže položených úseků vodního toku.

Rozšíření velevruba tupého v ČR (zdroj: AOPK ČR, www.natura2000.cz)
Hodnotící zpráva AOPK ČR uvádí v roce 2007 stav druhu z hlediska ochrany na
území ČR jako nepříznivý z důvodu znečištění vod, hrazení toků, čištění a
prohlubování koryt, regulace toků.
Areál Populace
Habitat
Vyhlídky
Celkové
Con U2
U2
U1
U1
U1
Pan U2
U2
U1
U1
U1
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na evropsky
významných lokalitách:
•
•

provádění zásahů do struktury dna a úprav toků (regulace, čištění a prohlubování toků)
výstavba a obnova jezů a jiných migračních bariér, zabraňujících protiproudovým migracím
rybích hostitelů
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•
•

znečištění toků (zejména zvyšující úroveň zatížení dusičnany)
nevhodná změna populací rybích hostitelů

hořavka duhová (Rhodeus sericeus)
Na našem území hořavka obývá mozaikovitě lokality všech hlavních povodí (Labe,
Odry i Moravy), ale nikde se neobjevuje masově na větším území. Osidluje především
stojaté či pomalu proudící vody nižších poloh (ramena, kanály, zemníky aj.), a to často
lokálně v hojném počtu. V tocích se v zimním období přesouvá do proudných úseků.
Zdržuje se v hejnech, za potravu jí slouží řasy, rozsivky a rostlinný detrit. Jedná se o
krátkověkou rybu (výjimečně se dožívá pátého roku), může měřit maximálně 10
centimetrů. Podmínkou výskytu hořavky duhové je přítomnost vodních mlžů, a to
především velevrubů (Unio) a škeblí (Anodonta), jimž klade jikry do žaberní dutiny v
dlouhém období od dubna do srpna (v několika dávkách). Plůdek opouští schránku
mlže až když je schopen samostatně plavat a přijímat potravu.

ilustrační foto:www.nature.cz/natura2000

Rozšíření hořavky duhové v ČR (zdroj: AOPK ČR, www.natura2000.cz)
Hodnotící zpráva AOPK ČR uvádí v roce 2007 stav druhu z hlediska ochrany na
území ČR jako nepříznivý.
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Areál Populace
Habitat
Vyhlídky
Celkové
Con U2
U2
U2
U1
U1
Pan U1
U1
U1
U1
U1
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX

Ohrožení představuje znečištění vodního prostředí a jeho okolí, vysoká eutrofizace a
nevhodné technické zásahy do biotopu vedoucí často k jeho zániku (např. rušení
slepých ramen v aluviu).
Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na evropsky
významných lokalitách:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

omezení záplavového režimu v oblasti aktivních aluvií
změny morfologie koryta (opevňování dna a břehů, poškozování vodní a pobřežní
vegetace), které zapříčiňují ztrátu podmínek pro život tohoto druhu
nadměrné odběry vody (např. provoz MVE)
znečištění vody, především ze zemědělství a průmyslových provozů
hnojení rybníků a další zásahy vedoucí k zvýšené trofii vody
nadměrné vysazování dravých ryb a kaprů, které působí silným predačním tlakem
zimování a letnění rybníků
ztráta možnosti tření při úbytku mlžů jakožto hostitelů nejranějších vývojových stadií
změny substrátu v rybnících nevhodné pro přítomné mlže.

Lokalitu Dolní Sázava dále obývají populace dalších vzácných druhů jako je škeble
plochá (Pseudanodonta complanata) a okružanka říční (Sphaerium rivicola), tito vodní
mlži jsou také hostiteli nejmladších stádií hořavky duhové. Výskytují se přirození
zástupci ryb parmového i cejnového pásma povodí Labe s několika druhy dosazenými
sportovními rybáři (především kapra obecného).
Dle údajů AOPK ČR byl velevrub tupý nalezen nad a pod jezem v Týnci nad Sázavou
v malé početnosti. Hořavka duhová byla zaznamenána v Sázavě v úseku nad jezem
v Týnci nad Sázavou. MO ČRS Týnec nad Sázavou v rámci úlovků a činnosti hořavku
v polední době nezaznamenal.
Možné ovlivnění předmětu ochrany projektem:
Předmět ochrany
Velevrub tupý
Hořavka duhová

Možnost ovlivnění
ANO
ANO

Charakter vlivu
Zásah do biotopu
Zásah do biotopu

Most se nachází v ř.km 20,280, vlastní pracemi dotčený úsek zahrnuje úsek řeky cca
25 m proti a po proudu. Úsek řeky je zde bez vodních makrofyt. Tok řeky je napřímen,
břehy jsou podle údajů Povodí Vltavy v úseku ř.km. 20,100 – 27,091 opevněny
kamennou dlažbou na sucho. Vzhledem k nánosům není opevnění viditelné.
Velikost průtoků v řece lze zjistit z údajů ČHMÚ (profil Poříčí nad Sázavou, 1931 –
1980, v m3/s):
Q30
53,8

Q90
28,0

Q180
15,4

Q270
8,76

Q330
5,22

Q355
3,45

Q364
2,26

Dlouhodobý průměrný průtok je pak 23,20 m3/s.
Kulminační průtoky jsou podle ČHMÚ (překročení jednou za X let):
1
193

2
259

5
352

10
426

20
504

50
611

100
696

Kóta Q100 je pro profil mostu 259,360 m.n.m.
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Cca 500 m nad mostem je v toku řeky vložen jez Brodce v ř.km. 21,0 (výška jezu 2,2
m, délka jezu 113 m). Další jez je přímo v Týnci nad Sázavou cca 600 m po proudu
řeky v ř.km. 19,6 (výška jezu 1,2 m, délka jezu 99 m) – zde je zaznamenán výskyt
velevruba. Vzdutí tohoto jezu zasahuje až k řešenému železničnímu mostu. Jezy jsou
vybaveny vodáckou propustí, nejsou zde rybí přechody. V rámci Plánu oblasti povodí
Dolní Vltavy je navrženo zprůchodnění obou jezů rybími přechody v rámci souboru
opatření C.4.13.“Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek
vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo
dobrého ekologického potenciálu“.
Břehy řeky v okolí mostu lemuje vegetace vrbových křovin a říčních rákosin. Ve
stromové a keřové vegetaci dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba křehká
(Salix fragilis). Rákosiny jsou vlivem relativně strmých břehů omezeny jen na úzký pás
s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). Lokalita se nachází pod
bezprostředním vlivem lidských aktivit, proto jsou biotopy dotovány dalšími druhy –
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), turan roční (Erigeron anuus). Na březích
jsou podél řeky vyšlapány pěšiny, používané zřejmě k příležitostným vycházkám, na
levém břehu jsou pěšinky sloužící rybářům k přístupu k vodě.
Řeka je v řešeném úseku součástí rybářského revíru 411 075 SÁZAVA 2 – MO Týnec
nad Sázavou (12 km 62 ha). Revír je vymezen od jezu elektrárny v Krhanicích (bývalý
Pěnkavův mlýn) až k jezu mlýna v Nespekách. Přítoky do revíru nepatří.

Rybářské revíry na Sázavě. Zdroj: Český rybářský svaz – středočeský územní svaz,
http://www.crs-sus.cz
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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.
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“.
Řeka Sázava je podle současně platného územního plánu města Týnec nad Sázavou,
lokálním biokoridorem funkčním. To odpovídá také skutečnosti na lokalitě. Břehy jsou
volné a v uvedeném úseku je řeka bez významných migračních překážek. Jez na
vstupu do města (cca 500m po toku od místa záměru) je částečně devastovaný a není
velkou migrační bariérou. Uvedený záměr rekonstrukce se nachází mezi dvěma
biocentry – navrženými k založení. Regionální prvky ÚSES míjí blízké okolí města a
vedou lesními komplexy severně od Týnce nad Sázavou. Z uvedeného vyplývá, že
záměr nemá vliv na funkčnost prvků ÚSES a nemá vliv na průchodnost migračních
prvků v kontaktní úrovni ÚSES.

A5

A4

Výřez vedení ÚSES v ÚP Týnec nad Sázavou. Železniční most přechází přes řeku
(lokální biokoridor) mezi navrhovanými biocentry A4 a A5.
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Regionální prvky ÚSES jsou vedeny mimo záměr. Lokální prvky ÚSES jsou
vedeny po toku Sázavy.

Krajinný ráz
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Z hlediska charakteru krajinného rázu se jedná o rekonstrukci železničního mostu přes
řeku Sázavu. Most překonává řeku přes lokální biokoridor v EVL Dolní Sázava.
Posuzovaný úsek má charakter přírodě blízkého území. Navrhovaný stav se nebude
významněji lišit v konečné podobě stávajícímu stavu, tudíž z hlediska charakteru
krajinného rázu nedochází v porovnání se stávajícím stavem ke změnám, jak je i
patrné z přílohy předkládaného oznámení.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Město Týnec nad Sázavou s 5 350 obyvateli je významným střediskem dolního
Posázaví. K městu náleží místní části Chrást nad Sázavou, Podělusy, Pecerady,
Zbořený Kostelec, Krusičany, Brodce, Čakovice a osady Větrov a Hůrka.
Kořeny osídlení Týnecka jsou doložené nejen archeologickými nálezy, ale zejména
památníky z této doby - odkrytými základy přemyslovského paláce, zachovalou
románskou rotundou z počátku 2. tisíciletí, gotickou věží a hradním dvoupodlažním
objektem, dnes městským muzeem. Počátky průmyslové výroby se datují do 2.
poloviny 19. století, kdy Týnec proslul výrobou kameninového zboží. Výrobky této již
zaniklé továrny zaujímají dodnes významné místo ve sbírkách veřejných i
soukromých, doma i v zahraničí. Prudký rozmach Týnce nastává s příchodem
pražského továrníka Ing. Františka Janečka. Na pravém břehu Sázavy postavil
moderní slévárnu, dnes a.s. Metaz, na levém břehu v Brodcích zakoupil tovární objekt
bývalé prádelny, kde spatřily světlo světa nejen automobily JAWA - MINOR, ale
zejména v letech po 2. světové válce proslulé a všem motoristům známé JAWY "pérák
a kývačka". Dokladem této činnosti je vynikající sbírka motocyklů JAWA v dnešním
motocyklovém závodě.
Díky své poloze na řece Sázavě s řadou jezů a starých mlýnů, uprostřed lesů a díky
bohaté historii byl a stále je Týnec místem vyhledávaným turisty, zejména pak vodáky.
Město je rozděleno řekou na dvě části. Na levém břehu leží starší část s historickými
objekty, kterým dominuje vysoká gotická věž s pohledem do Posázaví, ale i na vrchy
za Benešovem. Na břehu pravém návštěvník najde novější výstavbu, sídliště, úřady a
obchody. Dominantou této strany jsou moderní objekty dvou domů s pečovatelskou
službou.
Uvažovaný záměr je situován mimo souvislou obytnou zástavbu města Týnec nad
Sázavou, lokálně v kontaktu s břehovými porosty řeky Sázavy.
Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů, záměr
není realizován v ochranném pásmu lesa.
Architektonické a jiné historické památky

Zájmové území je územím s možnými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu je
stavebník provádějící stavby v tomto území povinen předem oznámit zahájení
výkopových prací pověřené organizaci (tj. např. Archeologickému ústavu AV ČR nebo
Ústavu archeologické památkové péče středních Čech). 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
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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.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

V řešeném území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné oblasti surovinových
zdrojů ani jiných přírodních bohatství.
Situace záměru
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Jiné charakteristiky životního prostředí

Jiné charakteristiky životního prostředí v rámci předkládaného záměru nejsou
uváděny.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr není v rozporu s územním plánem, jak je patrné z přílohy
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 a plošné zdroje znečištění
ovzduší. Vzhledem k charakteru předkládaného záměru však nelze předpokládat, že
by se stavbou byly spojeny významnější emise, které by mohly ovlivnit imisní situaci
v zájmovém území stavby. Opatření pro eliminaci sekundární prašnosti jsou uvedena
v příslušné pasáži předkládaného oznámení. Pro proces výstavby lze očekávat
krátkodobě navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž lze očekávat i částečnou, i když
nevýznamnou změnu imisní zátěže podél komunikací. Pro další přípravu záměru 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
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné
zástavby. Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje
hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit
etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy výstavby jsou
proto 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
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• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

Provoz
Imisní zátěž

Vzhledem k charakteru záměru, kdy po rekonstrukci nedojde ke změně železniční
dopravy, nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu žádný nový zdroj emisí
ovlivňující imisní zátěž zájmového území.
Pro etapu provozu proto nejsou navrhována žádná doporučení.
Hluková zátěž

Vzhledem k charakteru záměru nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu
žádný nový zdroj hluku ovlivňující hlukovou zátěž zájmového území. Zpracovatel
oznámení proto soudí, že v uvedeném případě není relevantní vyhodnocovat
akustickou situaci výpočtem nebo měřením.
Pro etapu provozu proto nejsou navrhována žádná doporučení.
Vibrace

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při pohybu vlakové soupravy. 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 rekonstruované železnice, geologické poměry, vzdálenost od
osy železnice, druh, stáří, kvalita a technický stav budovy. V uvedeném případě, kdy
obytná zástavba je v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby lze vliv uvedeného
záměru označit za malý a nevýznamný s tím, že obecně lze předpokládat, že po
rekonstrukci mostu dojde ke snížení vibrací i v bezprostředním okolí mostu, což lze
obecně označit za příznivý stav i ve vztahu k charakteru přírodního prostředí
zájmového území.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu,
protože nevytváří nová pracovní místa. Pozitivním aspektem nepochybně je
zkvalitnění charakteru železniční trati i s umožněním návrhové rychlosti 60 km/hod.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování řešeného úseku se nepředpokládá významné negativní
ovlivnění obyvatelstva s výjimkou zástavby nejblíže situované k řešenému úseku.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.
Celkově lze vlivy záměru na veřejné zdraví označit za malé a málo významné.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce nebudou významným zdrojem sekundární
Odpovídající doporučení již byla uvedena v předcházející části oznámení.

prašnosti.

Provoz

S posuzovaným záměrem není spojen žádný nový zdroj znečištění ovzduší. Doprava
po rekonstruovaném mostě zůstane zachována jako ve stávajícím stavu.
Celkově lze vlivy záměru na ovzduší označit jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu
provozu za malé a málo významné.
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

V rámci řešeného záměru je patrné, že z hlediska odtokových poměrů v zájmovém
území nedojde k žádné změně. Toto konstatování lze doložit porovnáním stávajícího a
výhledového stavu.
Vlivy na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky lze tedy označit za malé a málo
významné. Vzhledem ke skutečnosti, že přímá informace z oznamovatelem
doložených podkladů nevyplývá, je pro další projektovou přípravu formulováno
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, že most bude rekonstruován
nad Q100 řeky Sázavy

Vlivy na jakost 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.
Z oznámení vyplývá, že předmětem předkládaného oznámení je rekonstrukce mostu
přes Sázavu. Veškeré stavební práce spojené s touto stavbou vyžadují vytvoření
nezbytné minimální plochy zařízení staveniště. Z hlediska ochrany vodního toku bude
nezbytné zajistit nutné manipulační plochy pro stavbu mostu způsobem,
minimalizujícím riziko ohrožení vod, a to zejména s ohledem na existenci Evropsky
významné lokality Dolní Sázava. Vzhledem k charakteru staveniště v inundačním
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území řeky Sázavy lze riziko stavebních prací ve vztahu k vlivům na jakost
povrchových (ale i podzemních) vod označit za poměrně velké a významné.
V přílohách předkládaného oznámení je doložen návrh havarijního a povodňového
plánu ve vztahu k překládanému záměru. Oba materiály bude nezbytné před
zahájením stavebních prací aktualizovat. 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

•

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území je vyloučeno skladování látek škodlivých
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 nebudou stavební mechanismy
odstaveny; pod stojícími stavebními mechanismy v prostoru zařízení staveniště budou
instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

Problematika zajištění zařízení staveniště

Vzhledem k existenci EVL se z hlediska ochrany vod dále jako prvořadá nutnost jeví
vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových a podzemních vod zejména
v prostoru zařízení staveniště v blízkosti vodního toku. Obecně lze požadovat, aby
zabezpečení zařízení staveniště bylo takového charakteru, že bude maximálně
eliminováno riziko kontaminace povrchových a podzemních vod v souvislosti s jeho
provozem. Z tohoto důvodu je formulováno následující doporučení:
• zařízení staveniště bude vybudováno na zpevněné ploše vyspádované
záchytné jímky s dostatečným objemem

do bezodtoké

• před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u zařízení staveniště
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody

provést

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

Z popisné části oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí vyplývá, že se
zvýšenou opatrností je třeba provádět stavební práce v inundačním území, respektive
v těsné blízkosti vodního toku, a to zejména s ohledem na existenci EVL Dolní
Sázava. Proto jsou v doporučeních předkládaného oznámení k této problematice
formulována následující opatření:
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v rámci rekonstrukce mostu 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 průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou
tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů
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• 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
• vzhledem k existenci EVL Dolní Sázava je nezbytné, aby při veškerých pracech na montáži
nových konstrukcí a likvidaci stávajících konstrukcí bude nutné zřídit ochranné sítě proti
spadu nečistot do koryta řeky

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. V porovnání se stávajícím stavem nedojde k žádné prokazatelné
změně.
Povodí Vltavy, s.p. se k záměru rekonstrukce mostu vyjádřilo souhlasně následujícím
dopisem ze dne 5.12.2008:
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D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF a PUPFL

Jak je patrné z údajů o vstupech, s posuzovaným záměrem nejsou spojeny žádné
nároky na trvalý zábor ZPF, respektive PUPFL. Je tudíž patrné, že vliv nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Jak je patrné i z fotodokumentace, s rekonstrukcí mostu
není spojena žádná problematika nakládání se štěrkovým ložem. Pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. Za dodržování
předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu využití nebo
odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní 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 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

•

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

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie. Realizace záměru
nemá vliv na stabilitu a erozi půdy. Vliv nenastává.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného
průzkumu vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického hlediska
realizovatelné.
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D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
V souvislosti s rekonstrukcí mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice nelze zcela
vyloučit vlivy na přírodní složky ekosystémů.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Dle projektových podkladů lze očekávat dopady na prvky dřevin rostoucích mimo les,
a to v prostoru cca 25 metrů po obou stranách mostu. V rámci dendrologického
průzkumu bylo provedeno ocenění prvků dřevin rostoucích mimo les, které se
vyskytují v uvedeném prostoru. Společenská hodnota dřevin navržených ke smýcení
činí 787921,- Kč.
Za cenné lze na lokalitě považovat torza vrb v těsné vazbě na břehovou hranu
vodního toku. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy bude podrobný dendrologický
s inventarizací kácených prvků dřevin rostoucích mimo les

•

prověřit a důsledně zajistit ochranu maxima doprovodného porostu podél vodního toku
Sázavy

•

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

•

do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu stavby
rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice

•

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

•

po detailním naplánování technologie prací požádat o kácení jen nezbytně nutných stromů;
tyto spolu s orgánem ochrany přírody označit; je třeba se vyhnout kácení především torz
vrb; pokud možno volit takovou technologii aby došlo k minimalizaci kácení těchto druhů
v jakémkoliv stadiu vývoje či rozpadu; ořez překážejících větví lze snáze akceptovat

•

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

•

dřevo autochtonních druhů dřevin nechat na vhodném místě v blízkosti vodního toku
k samovolnému rozpadu; pařezy autochtonních druhů neošetřovat herbicidními přípravky

•

při kácení hybridních topolů jejich pařezy ošetřit herbicidem k potlačení výmladků; dřevo a
klestí odvézt mimo lokalitu; bude volen takový herbicid, který prokazatelně nemůže ovlivnit
faunu vodního toku

průzkum

spolu

rozsah

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru nedojde k významnější změně z hlediska charakteru
lokality.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita zájmového
území záměru sama o sobě nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či
unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace.
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S ohledem na ochuzené fytocenózy bez přítomnosti ochranářsky hodnotnějších druhů
rostlin nejsou předpokládány závažné dopady na floru a fytocenózy.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na
floru nevyžadují žádná další specifická opatření.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu
zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce
těchto populací, nebudou dotčena s ohledem na skutečnost, že optimalizace probíhá
v trase stávající trati.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

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

•

v dalším stupni přípravy stavby zajistit aktuální doprůzkum bioty v jarním a časně letním
aspektu, se zaměřením a ověřením hnízdění ptáků a ověřením výskytu obojživelníků; na
základě tohoto průzkumu teprve stanovit podmínky pro případné provádění stavby
v územním či stavebním řízení, včetně řešení příslušných výjimek ze zákona a zajištění
ochrany zjištěných populací zvláště chráněných druhů

Vlivy na ekosystémy
Záměr není v kolizi se stanovištně heterogenními plochami. Kontakt s mokřady či
jinými stanovištně diverzifikovanými plochami nenastává, rovněž ani kontakt se
zahradami, ornou půdou či jinými antropogenně podmíněnými ekosystémy z důvodu
zachování prací na stávajícím drážním tělese.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se dotýká lokálního biokoridoru
Sázavy.
Z hlediska lokálního biokoridoru lze konstatovat, že je navrhováno shodné kapacitní
přemostění toku jako ve stávajícím stavu, čímž je garantováno dostatečné přemostění
průtočného profilu včetně části případné inundace kolem toku. Negativem výstavby je
zásah do části doprovodných porostů dřevin. Ekologicko - stabilizační funkce
biokoridoru by neměla být novým mostem výrazněji dotčena.
Na základě výše uvedeného rozboru doporučuje zpracovatelský tým oznámení
respektovat následující podmínky ke snížení vlivů na prvky ÚSES:
•

během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek mimo mostní těleso

•

v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin

Vlivy na významné krajinné prvky

Prostor údolní nivy se nachází v částečně upraveném stavu, takže při zachování
dostatečného kapacitního profilu nového mostu přes řeku nelze očekávat výraznější
změnu oproti stávajícímu stavu.
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Ovlivnění kvality vody při výstavbě bude doprovázet kácení břehových porostů, při
odhadovaném množství kácených dřevin je nutno předpokládat znečištění pilinami a
úniky mazadel (pohonných hmot) motorových pil.
V daném kontextu je proto doporučeno:
•

pro odůvodněná kácení dřevin používat do motorových pil oleje a mazadla na bázi bionafty;
plnění motorových pil realizovat výhradně mimo kontakt s břehovou hranou a průtočným
profilem.

Žádný z jiných významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm., b/ zák. č.
114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.
Vlivy na vodní toky jinak v zásadě splývají s vlivy na prvky ÚSES, žádný lesní porost
není záměrem dotčen ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Pro organizmy vodního toku nejsou stanoveny žádné podmínky, neboť jsou součástí
hodnocení vlivu záměru na lokality Natura 2000 podle §45i zák. 114/92 Sb. Pro další
projektovou přípravu jsou ve vztahu k uvedenému aspektu formulována následující
doporučení:
•

před započetím prací ve dně provést průzkum dna zaměřený na výskyt mlžů a případně
záchranný transfer velevrubů z plochy pod mostem, event. i úseku cca 25 m. nad a pod
mostem. Umístění velevrubů provést (pokud možno) do nadjezí jezu v Týnci nad Sázavou
mimo úsek ovlivněný zakalením. Záchranný transfer je vhodné provést za nižšího stavu vody
krátce před započetím prací v korytě řeky, aby se do prostoru stavebních prací opět mlži
nedostali

•

práce v korytě řeky - pokládka a odstranění náspu, kdy bude maximální zakalení, provádět
v období září – březen, tj. mimo období rozmnožování hořavky

•

zajistit dozor nad pracemi v korytě řeky odborně způsobilou osobou jako prevenci
nepředpokládaných situací

•

instalovat technické prostředky (sítě) pro zábranu pádu sutě nebo technických prvků mostu
do řeky

•

při rekonstrukci železničního svršku v úseku Čerčany – Davle (km 6,8 – 9,471) dbát na
prevenci znečištění vod (zejména v okolí propustků a vodních toků) k zábraně znečištění vod
tekoucích do řeky Sázavy

•

před odstraněním náspu po ukončení prací provést průzkum a event. přenos velevrubů, kteří
se mohou vyskytnout v tišinách u náspu

Další aspekty

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Most překonává řeku přes lokální biokoridor v EVL Dolní Sázava. Posuzovaný úsek
má charakter přírodě blízkého území. Navrhovaný stav se nebude významněji lišit
v konečné podobě stávajícímu stavu, tudíž z hlediska charakteru krajinného rázu
nedochází v porovnání se stávajícím stavem ke změnám
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné
rekultivace, tato otázka je řešena v kapitole vlivů na ekosystémy.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území 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 této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitol
předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na přírodní složku ekosystémů a
z hlediska vlivů na jakost povrchového toku.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v jednotlivých bodech předkládaného oznámení lze záměr označit
z hlediska vlivů 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.

71

vlivech

Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

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:
•

v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, že most bude
rekonstruován nad Q100 řeky Sázavy

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

součástí další projektové přípravy bude podrobný dendrologický
s inventarizací kácených prvků dřevin rostoucích mimo les

•

prověřit a důsledně zajistit ochranu maxima doprovodného porostu podél vodního toku
Sázavy

•

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

•

do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu stavby
rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice

•

po detailním naplánování technologie prací požádat o kácení jen nezbytně nutných stromů;
tyto spolu s orgánem ochrany přírody označit; je třeba se vyhnout kácení především torz
vrb; pokud možno volit takovou technologii aby došlo k minimalizaci kácení těchto druhů
v jakémkoliv stadiu vývoje či rozpadu; ořez překážejících větví lze snáze akceptovat

•

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)

•

zařízení staveniště bude vybudováno na zpevněné ploše vyspádované
záchytné jímky s dostatečným objemem

•

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

•

v dalším stupni přípravy stavby zajistit aktuální doprůzkum bioty v jarním a časně letním
aspektu, se zaměřením a ověřením hnízdění ptáků a ověřením výskytu obojživelníků; na
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základě tohoto průzkumu teprve stanovit podmínky pro případné provádění stavby
v územním či stavebním řízení, včetně řešení příslušných výjimek ze zákona a zajištění
ochrany zjištěných populací zvláště chráněných druhů
•

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 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

•

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

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

•

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území je vyloučeno skladování látek škodlivých
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 nebudou stavební mechanismy
odstaveny; pod stojícími stavebními mechanismy v prostoru zařízení staveniště budou
instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u zařízení staveniště
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v rámci rekonstrukce mostu 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 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

•

vzhledem k existenci EVL Dolní Sázava je nezbytné, aby při veškerých pracech na montáži
nových konstrukcí a likvidaci stávajících konstrukcí bude nutné zřídit ochranné sítě proti
spadu nečistot do koryta řeky

•

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

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

73

provést

Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

•

v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

•

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

•

dřevo autochtonních druhů dřevin nechat na vhodném místě v blízkosti vodního toku
k samovolnému rozpadu; pařezy autochtonních druhů neošetřovat herbicidními přípravky

•

při kácení hybridních topolů jejich pařezy ošetřit herbicidem k potlačení výmladků; dřevo a
klestí odvézt mimo lokalitu; bude volen takový herbicid, který prokazatelně nemůže ovlivnit
faunu vodního toku

•

během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek mimo mostní těleso

•

v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin

•

pro odůvodněná kácení dřevin používat do motorových pil oleje a mazadla na bázi bionafty;
plnění motorových pil realizovat výhradně mimo kontakt s břehovou hranou a průtočným
profilem.

•

před započetím prací ve dně provést průzkum dna zaměřený na výskyt mlžů a případně
záchranný transfer velevrubů z plochy pod mostem, event. i úseku cca 25 m. nad a pod
mostem. Umístění velevrubů provést (pokud možno) do nadjezí jezu v Týnci nad Sázavou
mimo úsek ovlivněný zakalením. Záchranný transfer je vhodné provést za nižšího stavu vody
krátce před započetím prací v korytě řeky, aby se do prostoru stavebních prací opět mlži
nedostali

•

práce v korytě řeky - pokládka a odstranění náspu, kdy bude maximální zakalení, provádět
v období září – březen, tj. mimo období rozmnožování hořavky

•

zajistit dozor nad pracemi v korytě řeky odborně způsobilou osobou jako prevenci
nepředpokládaných situací

•

instalovat technické prostředky (sítě) pro zábranu pádu sutě nebo technických prvků mostu
do řeky

•

při rekonstrukci železničního svršku v úseku Čerčany – Davle (km 6,8 – 9,471) dbát na
prevenci znečištění vod (zejména v okolí propustků a vodních toků) k zábraně znečištění vod
tekoucích do řeky Sázavy

•

před odstraněním náspu po ukončení prací provést průzkum a event. přenos velevrubů, kteří
se mohou vyskytnout v tišinách u náspu

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Seznam použité literatury a podkladů
1) Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice, Dokumentace k územnímu řízení, TOP
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3) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Prognostické metody použité v oblasti hluku a zpracovaných hydrotechnických
výpočtů 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.
Oznámení bylo připravováno na základě rozpracované dokumentace k územnímu
řízení.
Za nezbytné je však požadovat v případě další projektové přípravy záměru a jeho
realizace respektování doporučení, která vzešla ze zpracování oznámení, jejichž
respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí částečně omezit.

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 za reálné řešení pro zajištění
předloženého záměru. Vzhledem k charakteru záměru, kterým je rekonstrukce mostu,
nelze mít k navrhovanému jednovariantnímu řešení námitek.
Navrhované technické řešení (jehož velikost a významnost vlivů v etapě výstavby je
posouzena předkládaným oznámením) by mohlo být dle názoru zpracovatelů posudku
realizovatelné bez podstatnějších negativních dopadů do jednotlivých složek životního
prostředí při respektování doporučení prezentovaných předkládaným oznámením.

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 „Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany
- Skochovice“.
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 Krajský úřad
Středočeského kraje.
V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze očekávat liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší.
Vzhledem k charakteru předkládaného záměru však nelze předpokládat, že by se stavbou byly
spojeny významnější emise, které by mohly ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území
stavby. Opatření pro eliminaci sekundární prašnosti jsou uvedena v příslušné pasáži
předkládaného oznámení.
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby
lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší. Ve sledovaném úseku nelze
uvažovat s významnějšími plošnými zdroji znečištění ovzduší i vzhledem ke skutečnosti, že
nejbližší obytná zástavba je v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Z hlediska plochy,
která bude používána jako zařízení staveniště lze požadovat respektování obecných
požadavků vedoucích k omezení sekundární prašnosti.
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který však lze z hlediska situování mostu mimo obytnou
zástavbu označit za nevýznamný. Ani ve vztahu k okolnímu přírodnímu prostředí nelze
očekávat významnější rušivější účinky hluku, protože s popisovanou rekonstrukcí mostu
nejsou spojeny žádné výraznější aktivity, které by mohly výrazněji narušovat obecné faktory
pohody.
Vzhledem k charakteru záměru, kdy po rekonstrukci nedojde ke změně železniční dopravy,
nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu žádný nový zdroj emisí ovlivňující imisní
zátěž zájmového území. Pro etapu provozu proto nejsou navrhována žádná doporučení.
Vzhledem k charakteru záměru, kdy po rekonstrukci nedojde ke změně železniční dopravy,
nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu žádný nový zdroj hluku ovlivňující
hlukovou zátěž zájmového území. Zpracovatel oznámení proto soudí, že v uvedeném případě
není relevantní vyhodnocovat akustickou situaci výpočtem nebo měřením. Pro etapu provozu
proto nejsou navrhována žádná doporučení.
Vlastní stavební práce nebudou významným zdrojem sekundární prašnosti. S posuzovaným
záměrem není spojen žádný nový zdroj znečištění ovzduší. Doprava po rekonstruovaném
mostě zůstane zachována jako ve stávajícím stavu.
Celkově lze vlivy záměru na ovzduší označit jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu za
malé a málo významné.
V rámci řešeného záměru je patrné, že z hlediska odtokových poměrů v zájmovém území
nedojde k žádné změně. Vlivy na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky lze tedy označit
za malé a málo významné.
Z oznámení vyplývá, že předmětem předkládaného oznámení je rekonstrukce mostu přes
Sázavu. Veškeré stavební práce spojené s touto stavbou vyžadují vytvoření nezbytné
minimální plochy zařízení staveniště. Z hlediska ochrany vodního toku bude nezbytné zajistit
nutné manipulační plochy pro stavu mostů způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení vod, a to
zejména s ohledem na existenci Evropsky významné lokality Dolní Sázava. Vzhledem
k charakteru staveniště v inundačním území řeky Sázavy lze riziko stavebních prací ve vztahu
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k vlivům na jakost povrchových (ale i podzemních) vod označit za poměrně velké a významné.
Předkládaným oznámením jsou pro případ realizace záměru prezentována odpovídající
doporučení.
Vzhledem k existenci EVL se z hlediska ochrany vod dále jako prvořadá nutnost jeví
vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových a podzemních vod zejména v
prostoru zařízení staveniště v blízkosti vodního toku. Obecně lze požadovat, aby zabezpečení
zařízení staveniště bylo takového charakteru, že bude maximálně eliminováno riziko
kontaminace povrchových a podzemních vod v souvislosti s jeho provozem.
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.
V porovnání se stávajícím stavem nedojde k žádné prokazatelné změně.
Jak je patrné z údajů o vstupech, s posuzovaným záměrem nejsou spojeny žádné nároky na
trvalý zábor ZPF, respektive PUPFL. Je tudíž patrné, že vliv nenastává.
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
odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní 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
odpovídající podmínky dle předkládaného oznámení.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie. Realizace záměru nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Vliv nenastává.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného průzkumu
vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického hlediska realizovatelné.
V souvislosti s rekonstrukcí mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice nelze zcela vyloučit
vlivy na přírodní složky ekosystémů.
Dle projektových podkladů lze očekávat dopady na prvky dřevin rostoucích mimo les. V rámci
dendrologického průzkumu bylo provedeno ocenění prvků dřevin rostoucích mimo les, které
se vyskytují v uvedeném prostoru a které je uvedeno v příslušné části předkládaného
oznámení.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k významnější změně z hlediska charakteru lokality.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že
nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak
zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita zájmového území záměru sama o sobě
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
S ohledem na ochuzené fytocenózy bez přítomnosti ochranářsky hodnotnějších druhů rostlin
nejsou předpokládány závažné dopady na floru a fytocenózy.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření.
Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště
chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo
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unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou
dotčena s ohledem na skutečnost, že optimalizace probíhá v trase stávající trati.
Záměr není v kolizi se stanovištně heterogenními plochami. Kontakt s mokřady či jinými
stanovištně diverzifikovanými plochami nenastává, rovněž ani kontakt se zahradami, ornou
půdou či jinými antropogenně podmíněnými ekosystémy z důvodu zachování prací na
stávajícím drážním tělese.
Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se dotýká lokálního biokoridoru Sázavy.
Z hlediska lokálního biokoridoru lze konstatovat, že je navrhováno shodné kapacitní
přemostění toku jako ve stávajícím stavu, čímž je garantováno dostatečné přemostění
průtočného profilu včetně části případné inundace kolem toku. Negativem výstavby je zásah
do části doprovodných porostů dřevin. Ekologicko - stabilizační funkce biokoridoru by neměla
být novým mostem výrazněji dotčena.
Prostor údolní nivy se nachází v částečně upraveném stavu, takže při zachování dostatečného
kapacitního profilu nového mostu přes řeku nelze očekávat výraznější změnu oproti
stávajícímu stavu.
Most překonává řeku přes lokální biokoridor v EVL Dolní Sázava. Posuzovaný úsek má
charakter přírodě blízkého území. Navrhovaný stav se nebude významněji lišit v konečné
podobě stávajícímu stavu, tudíž z hlediska charakteru krajinného rázu nedochází v porovnání
se stávajícím stavem ke změnám
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit archeologické
nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné
rekultivace, tato otázka je řešena v kapitole vlivů na ekosystémy.
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