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1. Úvod
Zadání
Hodnocení je zpracováno na základě objednávky podniku Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9. Hodnocení je
zpracováno za účelem doplnění Oznámení EIA a současně splnění požadavku Krajského
úřadu Středočeského kraje, který jako příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku
k projektu ze dne 24.10.2005 ve stanovisku č.j. 13284/2005/OŽP-133031/05-Kk nevyloučil
možný významný vliv na evropsky významnou lokalitu CZ0213068 - Dolní Sázava.
Ve stanovisku je doporučeno zaměřit hodnocení na ovlivnění předmětu ochrany lokality
zřízením provizorních podpůrných konstrukcí, činnostmi spojenými s rekonstrukcí spodní
stavby mostu a přeložkami inženýrských sítí, možným znečištěním toku odstraňovanými
materiály, úpravami dna řeky a případně činnostmi spojenými s instalací nové ocelové
konstrukce mostu.
Cíl hodnocení
Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má realizace záměru „Rekonstrukce mostu v
km 9,531 trati Čerčany - Skochovice“ významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost evropsky významné lokality CZ0213068 - Dolní Sázava. Naturovým hodnocením
je tak naplněn požadavek vyplývající z §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
změn a předpisů, a čl. 6 Směrnice 92/43EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
Postup vypracování hodnocení
Při zpracování hodnocení bylo vycházeno z dokumentace předložené objednatelem.
Byla předložena textová a výkresová část, doplňující informace byly podány ve formě
konzultace. Dále bylo vycházeno z vlastního šetření, z odborné literatury a z veřejně
přístupných údajů o soustavě Natura 2000 na Internetu. Vzhledem k době zpracování
hodnocení bylo upuštěno od průzkumu přímo ve vodním prostředí řeky Sázavy. Seznam
podkladů je uveden v závěru.

2. Údaje o záměru
Pořizovatelem dokumentace záměru Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955 Praha 9, zpracovatelem
dokumentace projektu je Valbek s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, Ústí nad
Labem, 401 00.
Po zhodnocení proveditelnosti přípravné dokumentace stavby byl vypracován projekt,
který navrhuje místo použití pomocné konstrukce PIŽMO vybudování náspu v řece pro
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přístup ke střednímu pilíři mostu. Zhotovitelem dokumentace stavby je TOP CON servis
s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, 182 00. Dokumentace byla zpracována v listopadu 2008.
Projekt stavby vychází ze schválené přípravné dokumentace, kdy pro další stupeň byla
zvolena nová nosná konstrukce na upravené spodní stavbě. Mění se však typ mostu, kdy
místo repliky současné ocelové konstrukce s prvkovou mostovkou (2 x příhradová konstrukce
s parabolickým horním pasem se statickou soustavou prostý nosník) se navrhuje spojitá
příhradová bezsvislicová přímopasová konstrukce o dvou polích s průběžným kolejovým
ložem.
Rozsah žel.svršku je striktně stanoven do prostoru mezi výhybkami č.1 a 2 s napojením
do současného stavu.
Základní údaje
Název záměru: Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice
Rozsah záměru: Mostní objekt železniční trati
Umístění záměru: k.ú. Týnec nad Sázavou, obec Týnec nad Sázavou, kraj Středočeský
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stávající stav:
Stávající mostní konstrukce je řešena mostem o dvou polích, z nýtovaných ocelových
konstrukcí z plávkové oceli. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva prosté příhradové nosníky o
šikmém rozpětí 2 x 52,35m (celková délka mostu 109,3m). Most přemosťuje řeku Sázavu
před železniční stanicí Týnec nad Sázavou. Stávající ocelová konstrukce je silně zrezivělá,
v některých místech korozí značně oslabená, zejména prvková mostovka a dolní pás hlavního
nosníku. Ložiska jsou silně rzivá, obetonování ložisek rozrušené, nadložiskové desky
oslabeny korozí.
Spodní stavba je tvořena dvěma opěrami a jedním pilířem. Opěry a pilíř jsou původní,
zhotoveny z žulového řádkového zdiva a nepravidelného i pravidelného řádkování. Opěry i
pilíř jsou založeny plošně, zdivo je popraskané, místy vypadané spárování (i hloubkově).
Mostnice jsou uloženy plošně na podélníky a jsou ve špatném stavu. Jsou jednotlivě
popraskané, nahnilé a některé napadené dřevokaznou houbou.
Návrhový stav:
Navržena je nová spojitá ocelová příhradová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou s
průběžným kolejovým ložem a bezstykovou kolejí s pevným uložením na středním pilíři.
Konstrukce je 2-polová kolmá příhradová svařovaná, s dolní mostovkou o rozpětí 2 x
53,4 m při šířce mostu 6,84m.
Na mostě je navržena sanace spodní stavby opěr a pilířů výplňovou injektáží a
hloubkovým spárováním. Základová půda pod základy podpěr (pilíř a opěry) bude posílena
mikropilotami, které budou zavrtány do skalního podkladu. Toto zesílení přenese zvýšené
zatížení od mostu s průběžným kolejovým ložem.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: 2009 - 2010
Přístupové cesty k mostu:
• K opěře O1 je přístup po veřejné komunikaci až k pozemku firmy Jawa Motor spol. s.o..
• K pilíři P2 bude zřízena provizorní nasypaná cesta z břehové hrany u opěry O3. Tato cesta
propojí nasypaný prostor kolem pilíře, na kterém budou probíhat stavební práce. Po
provedené rekonstrukci bude cesta i nasypaná pracovní plošina odbagrována.
• Přístup k opěře O3 je projednán po zpevněné cestě v závodě Fercom a.s. a dále po
nezpevněném terénu, kde bude zřízeno pokračování této cesty až k mostní opěře. Tudy se
bude rovněž přijíždět k nasypanému přemostění části řeky. Pro snesení ocelové
konstrukce ve 2. poli bude potřeba zřídit manipulační prostor těsně za opěrou, aby se zde
mohl postavit silniční jeřáb, který bude snášet ocelovou konstrukci. Přístup se
předpokládá po drážním pozemku při zřízení potřebných přejezdů přes koleje.
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Postup prací:
 Výroba montážních dílců ocelové konstrukce v mostárně včetně nátěrů
 Zřízení montážní plošiny u budovy žst. Týnec n.S.
 Postupný dovoz montážních dílců a jejich kompletace do jednoho celku
 Přeložka kabelů CD Telematika na lávku pro pěší
 Provedení panelové přístupové cesty k opeře O3
 Nasypání provizorní cesty k pilíři
 Provedení obsypu pilíře za účelem zřízení pracovní plochy
 Montáž provizorního podepření v 1. a 2. poli
 Práce v nepřetržité výluce - 55 dní
 Snesení železničního svršku na mostě a předpolí, včetně výhybky č.2
 Přerušení kabelů ve správě SSZT, jejich smotání na předpolí
 Snesení kabelů veřejného osvětlení na mostě
 Demontáž podlah, žlabů na OK
 Snesení původní OK pomocí jeřábů ze dvou stran, jeden jeřáb postaven
 na ploše závodu Jawa Motors, druhý za mostní opěrou O3 v prostoru snesené
výhybky
 Demolice pilíře a částí opěr
 Vrtání mikropilot na opěrách a pracovní plošině pro nové založení pilíře
 Betonáž nového základu pilíře a nových úložných prahů opěr
 Betonáž dříku pilíře, následně úložného prahu pilíře
 Příprava vysouvací dráhy pro novou OK, osazení kluzných stolic na opěry, pilíř a
mezilehlé podpory
 Příčný přesun ocelové konstrukce v jednom celku do polohy pro podélný výsun
 Podélný výsun ocelové konstrukce
 Spuštění na ložiska a jejich podlití
 Montáž dilatačního závěru
 Zaštěrkování a zřízení nového žel. svršku, dokončení úprav žel. tělesa, podbití do
požadované výšky
 Zřízení ZKPP včetně směrového a výškového vyrovnání koleje
 Hlavní prohlídka
 Statická zatěžovací zkouška
 Zahájení zkušebního provozu
 Práce prováděné za železničního provozu po výluce
 Odláždění okolo pilíře
 Definitivní uložení sítí do žlabů na mostě
 Odbagrování nasypaných částí do řeky
 Likvidace zařízení staveniště, definitivní terénní úpravy v okolí mostu apod.
•
•
•

Vlastní stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 Železniční svršek
SO 201 Rekonstrukce mostu
SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu ČD Telematika
Provozní soubory PS neobsahuje.

SO 101 Železniční svršek
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.
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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 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.
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.
SO 201 Rekonstrukce mostu
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 KL a nátěr PKO
- Postupné snesení původních 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
SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu ČD Telematika
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.
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.
Délka provozu záměru: Po dokončení trvale
Možnost kumulace s jinými záměry: Záměr je součástí rekonstrukce železniční trati Červany Davle, součástí rekonstrukce je i rekonstrukce železničního svršku, která může zejména n
Možné přeshraniční vlivy: Vzhledem k lokalizaci záměru vyloučeny.
Údaje o vstupech
Půda
Staveniště je dáno rozsahem rekonstrukce železničního mostu. Nachází na katastrálním
území Týnec nad Sázavou na pozemcích č.3847/5, 4641/2 (ČD, a.s.) a č. 3828/1 (Povodí
Vltavy). Pro přístup k mostnímu objektu je projednán vstup na parc.č. 3069/2 (Fercom, a.s.) a
parc.č. 4609 (Jawa Motor spol. s r.o.).
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Voda
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak
pro potřeby stavby. Spotřeba vody bude celkově malá, neboť pro účely stavby bude dovážena
hotová betonová směs.
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
Provoz
Etapa provozu negeneruje žádné nové nároky na vodu.
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 dopravní infrastrukturu
Výstavba
Pro etapu výstavby bude především využíváno stávající komunikační sítě na niž budou
navazovat přístupy na staveniště.
Provoz
S realizací záměru nesouvisí žádná změna z hlediska provozu na železniční trati, kde je
navrhována posuzovaná rekonstrukce mostu.
Údaje o výstupech
Emise do ovzduší
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.
Tato frekvence však bude ve vztahu k celkové frekvenci na okolních komunikacích
zanedbatelná, krátkodobá a tudíž akceptovatelná.
Provoz
V rámci provozu není očekávána žádná změna z hlediska bilancí emisí.
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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. V rámci stavby budou vyžívána chemická
WC.
Srážkové vody
Další objem vznikajících srážkových vod lez očekávat u nutné plochy vlastní recyklační
linky, která je 10 x 20 m, s úvahou počítající s mezideponií prosevu před odvozem na určenou
skládku lze předpokládat zpevněnou plochu 15 x 25 m. Prostor bude představovat panelovou
plochu s utěsněnými spárami a bude vyspádovaný do kalové jímky. Při nejhorším možném
stavu lze při úhrnném ročním množství srážek 570 mm očekávat následující objem
srážkových odpadních vod z recyklační plochy (při použitém koeficientu odtoku 0,8): 171
m3/rok.
Harmonogram stavby předpokládá, že v průběhu roku nebudou recyklační prostory v
provozu souběžně. Pokud budou vody v jímce recyklační základny trvale splňovat ukazatele
požadované nařízením vlády ČR č. 61/2003, pak je bude možno na základě povolení
vodohospodářského orgánu vypouštět případně přímo do toku. V opačném případě bude
nutný jejich odvoz na vhodnou čistírnu odpadních vod.
Zemní jímky mají zabezpečit ochranu povrchových vod (a potažmo i podzemních vod)
z hlediska nerozpustných látek, případně ropných látek. Zařízení staveniště bude vybaveno
prostředky na likvidaci ropných látek (Vapex apod.).
Etapa provozu
Splaškové vody
Ve vztahu k posuzovanému záměru nevznikají splaškové vody.
Srážkové vody
Záměr negeneruje nové zpevněné plochy, tudíž lze konstatovat, že v rámci
předkládaného záměru nevznikají nové objemy srážkových vod.
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.
Záření
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala.
Ostatní (hluk, vibrace, ...)
Záměr není zdrojem vibrací.

6

3. Údaje o EVL a PO
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.
Další nejbližší EVL (CZ0213629 - Týnecká rotunda) leží asi 500 m jihozápadně, jedná
se o věž kostela s kolonií netopýrů. Netopýři nejsou s lokalitou záměru žádným způsobem
svázáni. Další EVL jsou více vzdáleny, vliv je zde geograficky vyloučen.
Nejbližší ptačí oblast se nachází 35 km jihozápadně (Údolí Otavy a Vltavy), další PO
jsou vzdáleny více, vliv je zde ve všech případech geograficky 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 málo 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
U1
U1
U1
U2
Pan U2
U1
U1
U1
U2
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX
Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na evropsky
významných lokalitách:
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•
•
•
•

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
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 chopen
samostatně plavat a přijímat potravu.

ilustrační foto: www.nature.cz/natura2000

Rozšíření hořavky duhové v ČR (zdroj: AOPK ČR, www.natura2000.cz)
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Hodnotící zpráva AOPK ČR uvádí v roce 2007 stav druhu z hlediska ochrany na území
ČR jako nepříznivý.
Areál Populace
Habitat Vyhlídky
Celkové
Con U2
U2
U1
U1
U2
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
Možnost ovlivnění
Charakter vlivu
Velevrub tupý
ANO
Zásah do biotopu
Hořavka duhová
ANO
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 Q90 Q180 Q270 Q330 Q355 Q364
53,8 28,0 15,4 8,76 5,22 3,45 2,26
Dlouhodobý průměrný průtok je pak 23,20 m3/s.
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Kulminační průtoky jsou podle ČHMÚ (překročení jednou za X let):
1
2
5
10
20
50
100
193 259 352
426
504
611
696
Kóta Q100 je pro profil mostu 259,360 m.n.m.
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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4. Vyhodnocení vlivů záměru na EVL a PO
Vyhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Dokumentace záměru sestává z textové a výkresové části, další informace byly
poskytnuty ve formě konzultace. Údaje o aktuálním výskytu a početnosti populace velevruba
a hořavky v místě záměru nebyly k dispozici, bylo vycházeno z údajů poskytnutých AOPK
ČR, z materiálu ENKI, 2006 a údajů místní MO ČRS. V hodnocení je (na základě principu
předběžné opatrnosti) předpokládána přítomnost jedinců obou druhů živočichů
v početnostech odpovídajících analogickým podmínkám na dalších obdobných úsecích na
řece Sázavě. Terénní průzkum zaměřený na zjištění aktuální početnosti druhů nebyl proveden.
Možné vlivy záměru
Příprava
Znečištění toku z mechanismů, opad materiálu z konstrukce a pilířů
Při přípravných pracích na konstrukci a spodní stavbě může dojít při demontáži, sanaci
spodní stavby nebo montáži, k opadu materiálu nebo při pojezdu strojů k úkapům
z mechanismů.
Časový rozsah ovlivnění: cca rok
Intenzita vlivu: lokální, proměnlivé riziko
Realizace
Zakalení toku budováním a odstraňováním násypu
Pro přístup k střednímu opěrnému pilíři mostu bude ze strany žst. Týnec nad Sázavou
nasypán val z hutněného kameniva. Jeho šířka v koruně bude cca 6m, koruna bude
v nadmořské výšce 255 m.n.m. V souladu s požadavky správce toku (Povodí s.p.) bude do
základů násypu umístěno 5 ks ocelových trub o průměru 1m pro zábranu hromadění plavenin
před násypem. Dále bude vybudována opěrná plošina kolem opěrného sloupu pro injektáž.
Při pokládce, manipulaci a následném odstraňování materiálu bude docházet vířením
k zakalení řeky zvířeným substrátem dna. Toto zakalení bude sahat až do vzdálenosti cca
250m – sedimenty zde jsou převážně jemnozrnné a bahnité, rychlost toku pomalá vzhledem
k vzdutí týneckého jezu.
Časový rozsah ovlivnění: cca 2x ½ měsíce
Intenzita vlivu: lokálně střední
Omezení průtočného profilu
Násyp pro přístup ke střednímu pilíři bude znamenat de facto snížení průtočného profilu
na ½. Pro 1 letou vodu (výška hladiny 256 m.n.m.) představuje toto snížení 51%, pokud
uvažujeme instalaci trubek v násypu, snížení se upraví na 48%.
Časový rozsah ovlivnění: ½ roku
Intenzita vlivu: lokálně střední
Zásah do dna
Zásah do dna ve formě násypů může znamenat likvidaci populace měkkýšů ale i dalších
živočichů v dané ploše. Rozsah takto ovlivněné plochy je cca 1200 m2.
Časový rozsah ovlivnění: po dobu instalace násypu
Intenzita vlivu: lokálně silný
Zásah do břehů
Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že břehy budou činností mechanismů a přepravou
materiálu narušeny, bude třeba je upravit. Takto ovlivněná plocha se pohybuje kolem 300 m2.
Dotýká se pouze mělkých partií řeky při břehu.
Časový rozsah ovlivnění: cca 1 rok
Intenzita vlivu: slabý
Provoz
Bez vlivu
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Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Velevrub tupý
Ekologické nároky:
Zachování populace velevruba na lokalitě vyžaduje zachování substrátu dna, v případě
zásahu do toku zachování alespoň části populace a možností následného osídlení migrační
propustností toku. Současně vyžaduje zachování čistoty vody alespoň v referenčních
(současných) hodnotách.
Kvantitativní údaje:
Celková rozloha všech EVL v ČR: 141280 ha (zde je třeba hodnotu korigovat, protože v
tomto čísle je zahrnuta i celá EVL Beskydy, zahrnující suchozemské biotopy).
Rozloha dotčené EVL: 398 ha
Plocha ovlivněné rozlohy předmětu ochrany v dotčené EVL: cca 1,5 ha
a) odhad počtu ovlivněných jedinců (skutečný počet lze ověřit pouze průzkumem
v toku): cca 300
b) Relativní vyčíslení procentuálních podílů:
ovlivněná rozloha: celková rozloha dotčené EVL: 0,38 %
ovlivněná rozloha: celková rozloha ve všech EVL v ČR: 0,002 % (číslo má malou
vypovídací hodnotu, neboť rozloha některých EVL zahrnuje i suchozemské biotopy).
Kvalita:
Z hlediska kvality biotopu se jedná o méně cenný upravený úsek řeky, řeka protéká
městem. Kvalitu výskytu velevruba ovšem navyšuje koexistence s populací hořavky duhové.
Identifikace vlivů záměru na předmět ochrany:
Zásah
do Zásah
do
Vliv/
Znečištění toku Zakalení toku Omezení
profilu
dna
břehů
Ekologické
z mechanismů, budováním
nároky
opad materiálu opěrné
z konstrukce a konstrukce
pilířů
Substrát dna
X
X
A
A
X
Kvalita vody
A
(existuje A
X
X
X
riziko)
Migrace
X
X
A
A
X
A – vliv existuje, X – vliv vyloučen
Významnost vlivů:
Významnost vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota Termín
Popis
-2
Významný Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
negativní
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
vliv
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
-1
Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní
Nevylučuje realizaci záměru.
vliv
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
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0

Nulový
vliv
Mírně
pozitivní
vliv
Významný
pozitivní
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
+2
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu;
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Znečištění toku z mechanismů, opad materiálu z konstrukce a pilířů při manipulaci
Při stavebních pracích nelze vyloučit pád materiálu nebo úkap provozních kapalin na
půdu, případně přímo do řeky. V rámci dokumentace je zpracován havarijní plán, obsahující
preventivní opatření i postup při sanaci havárií. Jedná se o riziko, které je možné uvedenými
preventivními opatřeními snížit na velmi malou pravděpodobnost.
Vliv
0
Zakalení toku budováním a odstraněním násypu
Zakalení toku při pracích na dně dočasně způsobí změnu průhlednosti vody a zakalením
zvýší podíl pevných částic ve vodě, předpokládaná ovlivněná plocha je cca 1,5 ha. Vliv bude
plošně a časově omezen, zakalení závisí na rychlosti proudu a substrátu dna. Vliv je lokální
střední, lze jej časově upravit.
Vliv
-1
Omezení průtočného profilu
Násyp pro přístup ke střednímu pilíři bude znamenat snížení průtočného profilu a
zvýšení rychlosti toku v místě – ve zbylém profilu se rychlost zvýší na dvojnásobek. To
změní podmínky pro ukládání sedimentů i migrace velevruba. Toto podmínky pro život
měkkýšů na omezeném úseku komplikuje, migraci ovšem zcela nevylučuje. Omezení je
pouze dočasné.
Vytvořením překážky v toku dojde k rozčlenění jednotvárného regulovaného toku
ovlivněného nadržením vody jezem. Vznikne tak v levé části proudnější úsek a v pravé části
tišiny nad a pod náspem. Vzniklé diverzifikované mikrobiotopy se mohou stát pro velevruby i
atraktivními.
Vliv
-1
Zásah do dna
Zásah do dna způsobí dočasnou nepoužitelnost stanoviště pro velevruby, pokud
nebudou mlži vysbíráni, dojde i k jejich usmrcení. Ovlivněná plocha představuje cca 1200 m2.
Vliv je silný, ale na velmi malé ploše, lze jej zmírnit preventivními opatřenmi.
Je zajímavé, že vytvořením překážky v toku může dojít lokálně i ke zlepšení životních
podmínek na dně pro velevruby ukládáním jemnějších sedimentů nad náspem.
Vliv
-1
Zásah do břehů
Úpravou břehů bude ovlivněna i část příbřežní zóny, kde se mohou velevrubi
vyskytovat. Vliv je plošně i časově omezený, vzhledem k velikosti plochy je zanedbatelný.
Vliv
0
+1

Hořavka duhová
Ekologické nároky:
Zachování populace hořavky na lokalitě vyžaduje zachování zachování čistoty vody
alespoň v referenčních (současných) hodnotách, vhledem k tomu, že hořavka je reprodukčně
vázána na populace velevruba a dalších mlžů, vyžaduje zachování populace mlžů na lokalitě.
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Kvantitativní údaje:
Celková rozloha všech EVL v ČR: 17783 ha
Rozloha dotčené EVL: 398 ha
Plocha ovlivněné rozlohy předmětu ochrany v dotčené EVL: cca 1,5 ha
a) odhad počtu ovlivněných jedinců (skutečný počet lze zjistit pouze průzkumem
v toku): až stovky jedinců, souvisí s ročním obdobím
b) Relativní vyčíslení procentuálních podílů:
ovlivněná rozloha: celková rozloha dotčené EVL: 0,38 %
ovlivněná rozloha: celková rozloha ve všech EVL v ČR: 0,008 %
Kvalita:
Z hlediska kvality biotopu se jedná o méně cenný upravený úsek řeky, řeka protéká
městem. V Týnci nad Sázavou je ale jedno z dokladovaných míst rozšíření hořavky pro
lokalitu Dolní Sázava. V dalších úsecích toku řeky v lokalitě údaje chybí, případně zde není
ověřena. Je tedy třeba úsek v Týnci nad Sázavou považovat v rámci lokality Dolní Sázava za
významný.
Identifikace vlivů záměru na předmět ochrany:
Vliv/
Znečištění toku Zakalení toku Omezení
Zásah
do Zásah
do
Ekologické
z mechanismů, budováním
profilu
dna
břehů
nároky
opad materiálu opěrné skruže
z konstrukce a
pilířů
Kvalita vody
A
(existuje A
X
A
A
riziko)
Migrace
X
X
A
X
X
A – vliv existuje, X – vliv vyloučen
Významnost vlivů:
Významnost vlivů bude hodnocena podle identické stupnice uvedené u velevruba
tupého.
Znečištění toku z mechanismů, opad materiálu z konstrukce a pilířů při manipulaci
Při stavebních pracích nelze vyloučit pád materiálu nebo úkap provozních kapalin na
půdu, případně přímo do řeky. V rámci dokumentace je zpracován havarijní plán, obsahující
preventivní opatření i postup při sanaci havárií. Jedná se o riziko, které je možné uvedenými
preventivními opatřeními snížit na velmi malou, ale existující pravděpodobnost která může
vážně ohrozit populaci hořavky.
Vliv
-1
Zakalení toku budováním náspu
Zakalení toku může v době tření způsobit komplikace při kladení jiker. Hořavka duhová
má období tření a kladení jiker od dubna do konce srpna s dvěma maximy – první na přelomu
dubna a května a druhé začátkem srpna. Práce v korytě řeky v tomto období jsou nevhodné,
vhodným načasováním prací lze vliv zmírnit.
Vliv
-1
Omezení průtočného profilu
Násyp pro přístup ke střednímu pilíři bude znamenat snížení průtočného profilu a
zvýšení rychlosti toku v místě – ve zbylém profilu se rychlost zvýší na dvojnásobek. To
změní podmínky pro migraci hořavky. Toto podmínky pro život hořavky v omezeném úseku
komplikuje, migraci ovšem zcela nevylučuje. Omezení je pouze dočasné.
Vytvořením překážky v toku dojde k rozčlenění jednotvárného regulovaného toku
ovlivněného nadržením vody jezem. Vznikne tak v levé části proudnější úsek a v pravé části
tišiny nad a pod náspem. Tento stav může být atraktivní právě pro hořavku, která tišiny
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vyhledává. Morfologické rozčlenění jednotvárného toku může být zajímavé i pro další faunu
toku vytvořením chybějících mikrostanovišť
Vliv
0
Zásah do dna
Tento vliv nemá na vlastní populaci hořavky vliv, nicméně ovlivňuje velevruby, na
které je hořavka reprodukčně vázána. Narušení stanoviště velevrubů tak bude mít teoretický
dopad i na populaci hořavky. Vliv je pouze lokální, lze jej zmírnit preventivními opatřeními.
Vliv
-1
Zásah do břehů
Zásah do břehů může lokálně změnit morfologii koryta a změnit životní podmínky
vyskytujících se hořavek. Vzhledem k omezené ploše lze tento vliv zanedbat.
Vliv
0
Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Záměr má omezený vliv na migrační prostupnost, protože omezuje průtočný profil řeky.
Důležité je, že migrační prostupnost zůstává zachována, byť ve změněné míře – v daném
profilu se zvýší rychlost proudění. Omezení je dočasné, po ukončení stavebních prací bude
průtočný profil obnoven.
Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
V rámci územního plánu Města Týnec nad Sázavou je řeka Sázava zahrnuta jako
A) plocha vodní a vodohospodářská
B) plocha přírodní.
Toto zařazení umožňuje budovat vodohospodářské stavby (jezy), ovšem stavby nesmí
snižovat ekostabilizační funkci řeky. Toto zařazení umožňuje např. zprůchodnění jezů,
plánované v Plánu oblastí povodí Dolní Vltavy.
Nové stavby v řece nejsou v územním plánu stanoveny, kumulativní vliv v tomto
případě neexistuje.
V současné době probíhá rozsáhlá stavba pod názvem „Optimalizace trati Benešov Stránčice". V souvislosti s rekonstrukcí mostu připravuje SŽDC rekonstrukci železničního
svršku v úseku Čerčany – Davle km 6,8 - 9,471, která by měla proběhnout společně s výlukou
mostu. Obě stavby jsou vzájemně koordinovány s cílem dosáhnout vzájemné harmonizace.
Rekonstrukce železničního svršku se dotýká povodí řeky Sázavy je zde možný spíše
pouze teoretický kumulativní vliv, spočívající v riziku znečištění vod přitékajících do Sázavy.

5. Závěr
Záměr „Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice“ se dotýká
evropsky významné lokality CZ0213068 - Dolní Sázava. Záměr obsahuje zásah do toku –
zbudování příjezdového náspu ke střednímu pilíři - který dočasně změní průtočný profil toku.
Identifikované vlivy projektu nedosahují ani v souběhu negativní nadlimitní významnosti,
zásahy jsou omezené a dočasné.
V této souvislosti lze uvést, že v dlouhodobém horizontu rekonstrukce mostu sníží
riziko havárie na konstrukci mostu a tím riziko havarijního znečištění řeky.
Hodnocený záměr koncepce „Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany –
Skochovice“ nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky
významné lokality CZ0213068 - Dolní Sázava .
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7. Vysvětlivky
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb.
EVL – evropsky významná lokalita
ÚSES – územní systém ekologické stability
MO ČRS – Místí organizace Českého rybářského svazu

8. Doporučení
•

•

Doporučení vzhledem k evropsky významným lokalitám:
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.
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•
•
•
•

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.

Ing. Mgr. Martin Klaudys
autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona 114/92 Sb.
rozhodnutím č.j. 630/325/04 Ministerstva životního prostředí České republiky
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