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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I.  Obchodní firma
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace

A.II.  I O
70994234

A.III. Sídlo
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace
Dlážd ná 1003/7
Praha 1
110 0 0
kontaktní adresa:
Správa železni ní dopravní cesty, Stavební správa Praha
Sokolovská 1955/278
Praha 9
1 9 0 0 0

A.IV. Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele

Oznamovatel: Správa železni ní dopravní cesty, Stavební správa Praha
Sokolovská 1955/278
Praha 9
1 9 0 0 0

jméno: RNDr. František Žižka
telefon: 737257620

Projektant: SUDOP PRAHA a.s. PRAGOPROJEKT a.s.
Olšanská 1a K Ryšánce 1668/16
130 80 Praha 3 – Žižkov 147 54 Praha 4 – Kr

   tel: 224 22 71 68

Kte í jsou leny sdružení „SUDOP a.s. & PRAGOPROJEKT a.s.“, zastoupené
obchodní spole ností SUDOP PRAHA a.s.
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B. ÚDAJE  O ZÁM RU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy .1

Název zám ru:

Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

Za azení zám ru:

Jedná se o zám r dle p ílohy .1 kategorie II: 9.2 Novostavby (zám ry neuvedené
v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železni ních drah,
novostavby nebo rekonstrukce železni ních a intermodálních za ízení a
p ekladiš . Sloupec B, kde p íslušným ú adem pro proces posuzování vliv na životní
prost edí je Ministerstvo životního prost edí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ru

Místo stavby se nachází na trati SŽDC s.o.

Délka technologicky modernizované trati je 13 162 m.

Modernizovaný úsek trati Praha B chovice-Úvaly je sou ástí koridorové železni ní trati
eská T ebová-Praha, která je sou ástí I. železni ního národního koridoru D ín st. hr.-

Praha – eská T ebová-Brno-B eclav st.hr./Lanhžhot st.hr. Za átek trati je v eské
T ebové, konec trati je v Praze. Sousední stanicí k za átku trati je ŽST eský Brod ,
sm rem ke konci je sousední stanicí ŽST Praha Libe .

Tra ový úsek je v celé délce trojkolejný, elektrizovaný stejnosm rnou trak ní proudovou
soustavou 3 000 V. Zábrzdná vzdálenost je 1 000m.

Stavba bude realizována p evážn na drážních pozemcích Správy železni ní dopravní
cesty s.o. /SŽDC s.o./ a eských drah a.s. / D a.s./. Ve zvláš od vodn ných
p ípadech, kde není možné jiné technické ešení vzniknou z d vod stavby nutné
zábory cizích pozemk .

Úpravy provozovaného za ízení v navazujícím mezistani ním úseku eský Brod-Úvaly,
ŽST Úvaly, mezistani ní úsek Úvaly –Praha B chovice a ŽST Praha B chovice do
místa stávající výpravní budovy.

Stavebn je rozsah stavby rozd len na dv samostatné ásti:

– Úvaly-Praha B chovice od žkm 387,200 do žkm 396,068
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– V úseku eský Brod-Úvaly rekonstrukce ásti stávajícího mezistani ního úseku
od žkm 385,800 do žkm 386,730 tkz.“vysunuté spojky Úvaly“.

Technologicky je rozsah stavby (v etn ásti rekonstrukce pro vysunuté spojky Úvaly)
od žkm 384,423 do žkm 397,585.

B.I.3. Umíst ní zám ru
Dle projektové dokumentace se zám r nachází na území:
Krajský (region): Hl. m sto Praha
Katastrální území: B chovice, Klánovice, Újezd nad Lesy
Krajský (region): St edo eský
Katastrální území: Úvaly, Tuklaty

B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Železni ní tra mezi ŽST Praha – B chovice a Úvaly je sou ástí I. železni ního
národního koridoru D ín st. hr.-Praha – eská T ebová-Brno-B eclav st.hr./Lanhžhot
st.hr. V ŽST Praha B chovice navazuje z východního sm ru na železni ní propojení
v rámci železni ního uzlu Praha. Tento úsek stavby je sou ástí mezinárodního spojení
Berlín – Praha – Víde .

Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly p ímo v ŽST Praha B chovice
navazuje na související stavbu modernizace tra ového úseku Praha Libe -Praha
B chovice , 1. ást. Tyto dv stavby mají mezi sebou adu vazeb. Tato související
stavba je v sou asné dob v realizaci, která byla zahájena v roce 2006 s dokon ením
v roce 2009 a dnes v realizaci p edchází stavbu „Modernizace tra ového úseku Praha
B chovice-Úvaly“.

B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní

Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly p ímo v ŽST Praha B chovice
navazuje na související stavbu modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha
B chovice, 1 . ást. Tyto dv stavby mají mezi sebou adu vazeb. Tato související
stavba je v sou asné dob ve výstavb . Stavební rozhraní mezi t mito stavbami
probíhá v km 396,068 v ásti dálkových pr jezdných kolejí, tzn. uvnit stani ního
obvodu ŽST Praha B chovice. Technologické rozhraní obou staveb je velice t žké ur it
vzhledem k technologické provázanosti obou souvisejících staveb. Stavba
„Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly", bude nov v dob své
realizace navazovat na tém dokon enou sousední stavbu modernizace tra ového
úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást. Elektronické stav dlo pro celý nový
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obvod ŽST Praha B chovice bylo aktivováno již v roce 2007 v rámci sousední stavby.
Elektronické stav dlo je p ipraveno ve vnit ním uspo ádání i pro postupné zapojení
prvk , které budou realizovány až v rámci této stavby. Jedná se zejména o nové ešení
mezikolejových spojek na bývalé Odb. Blatov a ásti pr jezdných kolejí mezi B chovice
Blatov a Praha B chovice, které bude realizováno až v rámci této stavby.

V ŽST Praha B chovice je dnes nevyhovující áste né mezikolejové propojení na
Odb.Blatov. V rámci této stavby bude realizováno nové mezikolejové propojení mezi
všemi 3 tra ovými kolejemi. Tím dojde i ke zrušení provizorních spojek, které byly
vloženy v rámci související sousední stavby. V úseku B chovice Blatov - Praha
B chovice budou stavební práce na rekonstrukci kolejového spodku a svršku
provedeny p ed osobní nádraží po pr jezdných kolejích do km 396,068. V této ásti
bude provedena i rekonstrukce propustk a železni ních most . Další ásti
rekonstrukce železni ního spodku a svršku je sou ástí související stavby „Modernizace
tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást", která je nyní v realizaci.

V této stavb se dokon í po stavební ásti i chyb jící ást vn jšího zabezpe ovacího
za ízení v oblasti nových mezikolejových spojek na Blátov a pr jezdných kolejí mezi
B chovice Blatov a Praha B chovice. Umíst ní vnit ního zabezpe ovacího za ízení je
již tém realizováno ve VB ŽST Praha B chovice v rekonstruované nové stav dlové
úst edn . Nov je bývalá Odb. B chovice Blatov za len na pod jedno stav dlo
zabezpe ovacího za ízení d stani ního obvodu ŽST Praha B chovice s rozší ením
jejího dopravního programu. V rámci související stavby je tedy vybudována rozhodná
ást nového stav dla .

Stavební práce v této stavb nebudou zahrnovat rekonstrukci nástupiš v osobním
nádraží ŽST Praha B chovice, podchodu a p íst ešk . Též není p edm tem této stavby
rekonstrukce stávající výpravní budovy, rekonstrukce pro umíst ní rozší ené ásti
technologie zabezpe ovacího za ízení jsou zajišt ny v rámci související stavby
p evedením p vodního SO stavebních úprav pro RZZ do související stavby
„Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást".

Další ástí stavby je celková rekonstrukce stávajících kabelových sítí silnoproudu a
slaboproudu v etn sd lovací a zabezpe ovací kabelizace. Stávající zabezpe ovací
za ízení v ŽST Úvaly bude celkovou zm nou kolejového ešení rekonstruováno. Nov
bude t eba zabezpe it i nové vysunuté mezikolejové spojky p ed ŽST Úvaly .
Zabezpe ení se provede rekonstrukcí stav dla v ŽST Úvaly a nezbytnými úpravami ve
stávajícím mezistani ním úseku automatického bloku eský Brod - Úvaly.

V ŽST Úvaly bude provedena celková rekonstrukce stávajícího kolejišt a p ejezdu
v etn jeho zabezpe ovacího za ízení. Dnes nevyhovující podchod pod tratí pro p ší v
míst  p ejezdu bude nahrazen novým podchodem a výstup z podchodu bude p ímo
napojen na p ístup k vn jšímu nástupišti ve sm ru na Kolín.. V rámci dalších požadavk
v rámci projednávání územního ízení p ed vydáním rozhodnutí o umíst ní stavby ze
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strany M Ú Úvaly došlo nakonec k dohod mezi investorem stavby (zastoupené p i
jednání MD R) o rozší ení stavby takto:

Sdružení „SUDOP a.s. & Pragoprojekt a.s. B chovice - Úvaly"

Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly Pr vodní zpráva Aktualizace 11
/2007

- V ŽST Úvaly o prodloužení podchodu za ostrovní nást. v etn  p ístupové rampy do
ul. Pod Tratí

- V ŽST Úvaly propojení novým spojovacím chodníkem v délce cca 290 m situovaného
v p vodní ose koleje .8 mezi ul. Purky ovou a a p ístupovou cestou k ul Na Spojce.

V mezistani ním úseku Úvaly - Praha B chovice je dnes již nevyhovující stav
železni ního spodku a svršku, stávajícího trak ního v dem zav šeného na lanových
p ev sech a sou asný technický stav trak n náv stních lávek. V prostoru zast. Praha
Klánovice je stávající podchod pod kolejemi ve špatném technickém stavu, zejména
stav izolace podchodu. Podchod bude v rámci stavby rekonstruován a též dopln n
bezbariérovým p ístupem pomocí nových osobních výtah z podchodu na nástupišt .
Sou ástí stavby bude i ve sm ru na Kolín vybudování nového p íst ešku nástupišt jako
náhrada za zdevastovaný stávající objekt. Ve sm ru na Prahu bude stávající p íst ešek
rekonstruován.

Stavební práce této stavby nezahrnují v osobním nádraží ŽST Praha B chovice
rekonstrukci nástupiš , podchodu a p íst ešk . Též není p edm tem této stavby
rekonstrukce stávající výpravní budovy, rekonstrukce pro umíst ní rozší ené ásti
technologie zabezpe ovacího za ízení jsou již realizovány v rámci související stavby
p evedením p vodních SO stavebních úprav pro RZZ do související stavby
„Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást".

Další ástí stavby je celková rekonstrukce trak ního vedení, stávajících kabelových sítí
silnoproudu a slaboproudu v etn sd lovací a zabezpe ovací kabelizace. Stávající
zabezpe ovací za ízení v ŽST Úvaly budé zm nou kolejového ešení celkov
rekonstruováno. Nov bude t eba zabezpe it i vysunuté mezikolejové spojky p ed ŽST
Úvaly . Zabezpe ení se provede rekonstrukcí stav dla v ŽST Úvaly a nezbytnými
úpravami ve stávajícím mezistani ním úseku automatického bloku eský Brod - Úvaly.
V mezistani ním úseku Úvaly - Praha B chovice bude nahrazen stávající nevyhovující
automatický blok novým tra ovým zabezpe ovacím za ízením 3.kategorie elektronickým
automatickým blokem ve všech tra ových kolejích, který je zaveden na síti železni ní
infrastruktury SŽDC s.o. Nové zabezpe ovací za ízení na Blátov je nov za len no do
celkového ešení zabezpe ovacího za ízení ŽST Praha B chovice.
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B.I.6. Popis technického a technologického ešení zám ru

Ochranná pásma

V okolí železni ní trati se nachází n kolik druh ochranných pásem, která jsou vytý ena
z r zných d vod .

Ochranná pásma

železnice 60 m dle § 8 zák. . 266/1994 Sb.
silnice III. t ídy 15 m od osy vozovky dle § 30 zák. . 13/1997 Sb.
elektrické vedení – nap tí nad 110 kV do 220 kV 15 m od krajního vodi e dle § 46 zák. . 458/2000 Sb.
elektrické vedení – nap tí nad 35 kV do 110 kV 12 m od krajního vodi e dle § 46 zák. . 458/2000 Sb.
elektrické vedení – nap tí do 35 kV 1-7 m od krajního vodi e dle § 46 zák. . 458/2000 Sb.
podzemní telekomunika ní vedení 1,5 m dle § 92 zák. . 151/2000 Sb.
vodovod 1,5 – 2,5 m dle § 23 zák. . 274/2001 Sb.
plynovod 1 - 4 m dle § 68 zák. . 458/2000 Sb.
kanalizace 1,5 – 2,5 m dle § 23 zák. . 274/2001 Sb.

Za ízení stavební ásti

Stavební ást je rozd lena na:

1. Železni ní svršek a spodek

2. Mosty železni ní

3. Mosty - návesmi lávky

4. Protihluková opat ení (PHS a IPO)

5. Pozemní objekty

6. Trak ní za ízení a ukolejn ní

7. Silnoproudá za ízení

8. P íprava území pro stavbu

1. Železni ní svršek a spodek

Kapacitní údaje

Železni ní svršek

koleje UIC 60 nový 25 920 m

UIC 60 užitý 1 010 m

(oblast vysunutých spojek: snést a znovu vložit)

R65 užitý 230 m
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S49 užitý 1 690 m

Výhybky UIC 60 30 ks

R65 1 ks

S49 3 ks

Sanace žel. spodku

stani ní koleje 11 710 m

tra ové koleje 12 380 m

Celkové ešení stavební ásti vychází z definitivního a odsouhlaseného ešení
geometrické polohy koleje v úseku celé stavby, ešení železni ního spodku na základ
provedených pr zkum pražcového podloží v ŽST Úvaly v . vysunutých spojek; v
mezistani ním úseku Úvaly - Praha B chovice a ŽST Praha B chovice, kde ve stavební
ásti je ešena rekonstrukce kolejišt do km 396,068. Vazba ešení železni ního svršku

a obou staveb „Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly" a související
stavby „Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást" je na
rozhraní v žkm 396,068 uvnit stani ního obvodu ŽST Praha B chovice. ešení
modernizace této stavby bude vycházet z navržených a upravených stavebních
postup , které byly projednávány ve IV. Q roku 2007 a vychází p edevším z reálných
možností p edpokládaných výluk , jednotlivých stavebních postup této stavby a
p edpokládaných vazeb výlukové innosti na ostatní stavby, které z hlediska výlukové
innosti spolu úzce souvisí. V.roce 2007 byla zpracována nová dopravní technologie

pro výlukovou innost b hem stavby s návazností na ostatní, zamýšlené stavby v
pražském uzlu a následn ha tomto dopravním rameni.

Dle harmonogramu výstavby realizované stavby „Modernizace tra ového úseku Praha
Libe -Praha B chovice, l. ás bude již tato stavba v prostoru ŽST Praha B chovice
prakticky stavebn dokon ena . 

Železni ní svršek v tra ových kolejích , v ásti B chovice Blatov a v hlavních kolejích v
ŽST Úvaly je navrhován ve tvaru UIC 60 s bezpodkladnicovým pružným upevn ním na
železobetonových prážcích B91S. Výhybky v hlavních a p edjízdných kolejích jsou
navrženy též v soustav svršku UIC 60 na betonových pražcích v oblasti
elektromotorických p estavník je navrhováno použití žlabových pražc .

V p edjízdných a ostatních kolejích v ŽST Úvaly , které jsou dot eny modernizací se
navrhuje užitý regenerovaný svršek tvaru R65 s tuhým upevn ním na
železobetonových pražcích.

V celém rozsahu stavby se zachovává stávající poloha kolejí a v širé trati se upravuje
jejich konstantní osová vzdálenost 2 x 4000 mm. V prostoru nových vysunutých
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mezikolejových spojek ŽST Úvaly a v prostoru B chovice Blatov (býv. Odb. Blatov)
mezikolejových spojek se vzdálenost os kolejí musí upravit na požadovaných 2 x 4750
mm z d vod  technické ešení výhybek pro Vsp= 100 km/h a legislativních d vod .

V celém úseku je navrhována zesílená konstrukce pražcového podloží , v nezbytném
rozsahu rozší ení zemních úprav t lesa dráhy a jednotlivých zá ez , rekonstrukce
p ípadn  z ízení nového povrchového odvodn ní.

V ŽST Úvaly jsou navrženy mezikolejové vysunuté spojky na vsp= 100 km/h do
odbo ky; na pražském zhlaví spojky v hlavních kolejích a odbo ky do p edjízdných
kolejí na rychlost vsp= 80 km/h.

V rámci železni ního spodku jsou též ešeny rekonstrukce jednotlivých propustk v km
386,533; 388,630; 393,228; 390,700; 394,696; 395,690 a 395,963,

Dále jsou ešena nová nástupišt v ŽST Úvaly. V ŽST Úvaly je navržena rekonstrukce
ostrovního nástupišt mezi kolejemi 2 a 4 a vn jší nástupišt u kolejí .l a 3, výšky
všech nástupních hran jsou 550mm, p ístup na nástupišt mimoúrov ový. Délka
ostrovního nástupišt je 220 m, vn jší nástupišt u La 3. koleje mají délku 200 m.
Bezbariérový p ístup bude dopln n samoobslužnými výtahy. Na nástupištích a na ploše
ze zámkové dlažby jsou navrženy bezpe nostní a orienta ní pásy. Nová nástupišt
budou vybavena novým mobiliá em - lavi ky pro cestující, odpadkové koše a informa ní
panel D a.s..

ešena je stavební rekonstrukce p ejezdu v ŽST Úvaly v km 387,453. Jedná se o
šikmé úrov ové k ížení místní komunikace s trojkolejnou tratí Praha-Kolín. P ejezd
bude v celé ší ce z ízen z pryžových panel jednotné konstrukce v etn pásu pro p ší.
Vozovka navazuje na zesílenou konstrukci pražcového podloží pod kolejí. Na p ejezdu
je navrženo ší kové uspo ádání komunikace takto:

- 2x jízdní pruh 3,00m a 2x vodící proužek 0,5m

- jednostranný chodník o ší ce 2,50 m

Vozovka bude upravena po provedení prací na p ejezdu v etn chráni ek a osazení
výstražník . Zemní plá bude upravená zhutn ním a vyspádovaná ve sklonu min. 3%.
Odvodn ní p ejezdu do odvod ovacího žlabu u koleje .l napojeného p es uli ní vpus
do deš ové kanalizace. Chodník podél komunikace p es koleje o ší ce 2,50m z
betonové dlažby. Na hranici závorového b evna p ejezdu bude z ízen varovný pás o
ší ce 0,40m a signální pásy o ší ce 0,80m z reliéfní zámkové dlažby pro osoby se
sníženou schopností orientace ( dle SN 73 6380), p ejezd bude vybaven p ejezdovým
zabezpe ovacím zanzením kategorie PZS 3ZBI s celými závorami a výstražníky po
obou stranách silnice. P i výstavb  p ejezdu bude z ízena objíž ka po místních
silni ních komunikacích.

V ŽST Úvaly se z ídí p ejezdy a p echody a též náhradní bezbariérové propojení od
výpravní budovy chodníkem ve stanici p es chodník úrov ového p ejezdu a dále
chodníkem až ke hran ostrovního nástupišt .
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V ŽST Úvaly bude vybudován nový spojovací chodník vedený v ose p vodní 8.koleje v
délce cca 290 m mezi ul. Purky ovou a p ístupovou cestou k ul. Na Spojce. P i
projednávání dalších požadavk v rámci územního ízení p ed vydáním rozhodnutí o
umíst ní stavby ze strany M Ú Úvaly došlo nakonec k dohod mezi investorem stavby
(zastoupené p i jednání MD R) na vybudování nového spojovacího chodníku podéln
s kolejišt m mezi ul Purky ovou a ul. Na Spojce. Realizací navrženého spojovacího
p ístupového chodníku v p vodní ose rušené manipula ní koleje .8 se umožní rychlý a
bezpe ný p ístup pro p ší do prostor železni ní stanice a též p ístup k vlak m až k
p ístupové ramp prodlouženého podchodu. Sou ástí bude. p emíst ný úsek PHS
(p vodn vedený za kolejí .6), který bude odd lovat chodník pro p ší a prostory pro
nakládku u koleje .6. Spojovací chodník pro p ší je navržen ší ky 2 m, povrh bude ze
zámkové dlažby a chodník bude osv tlen.

Sou ástí chodníku bude 1 nový p echod pro p ší p es manipula ní vle kovou kolej
.10. V míst kolmého k ížení chodníku skolejí bude z ízen legální p echod pro chodce

snovou výd evou. P echod bude zabezpe en výstražnými k íži- DZ A32a „Výstražný
k íž pro železni ní p ejezd jednokolejný".(doporu uje se muíst ní DZ na zvýrazn ném
žlutém reflexním podklad ).

Na zast. Praha Klánovice je ešena rekonstrukce vn jších nástupiš . Délka
nástupištních hran na zastávce Praha Klánovice je navržena v obou sm rech jednotn
200 m, výška nástupních hran je navržena 550 mm nad TK. Bezbariérový p ístup bude
dopln n výtahy navazující na rekonstruovaný podchod. Na nástupištích a na ploše ze
zámkové dlažby jsou navrženy bezpe nostní a orienta ní pásy. Na za átku nástupiš
nebudou z izovány služební schody z bezpe nostních d vod , pro zamezení
nebezpe ného p echodu cestujících p es koleje. Na plochu nástupišt navazuje
zpevn ná pochozí plocha p ed budovou zastávky. Nová nástupišt budou vybavena
novým mobiliá em - lavi ky pro cestující, odpadkové koše a informa ní panel dopravce

D a.s.

Na zast. Praha Klánovice budou z ízena provizorní nástupišt a provizorní úpravy
železni ního svršku po dobu provád ní stavebních prací. V této ásti jsou ešena i
úpravy a rekonstrukce oplocení. Dále je ešena i ást výstroje trati.

Mosty železni ní

Mostní objekty jsou ešeny v rozsahu p ípravné dokumentace. Celkem bude
rekonstruováno 11+1 mostních objekt a podchod . Navíc je za azena rekonstrukce
mostu v ŽST Úvaly nad Škvoreckou ul. pro nutné umíst ní úseku PHS po obou
stranách mostu na mostní konstrukci a mimo tuto stavbu je p ipravovaná rekonstrukce
dlouhých devítiobloukových konstrukcí most nad údolím Výmoly. Kone né ešení
most nad Výmolou bude realizováno v rámci samostatné stavby. V rámci této stavby je
nutné zajistit p es tento mostní objekt pr chod s kabelovými žlaby. V sou asné dob
(IV. Q r. 2007) investor nechal zpracovat za len ní stavebních postup rekonstrukce
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devítiobloukového viaduktu do stavebních postup této stavby v ásti stavební
rekonstrukce v ŽST Úvaly . 

V ásti mostních objekt jsou ešeny i podchody na nástupišt v ŽST Úvaly a zast.
Praha Klánovice. Též je ešen i nový podchod v ŽST Úvaly u úrov ového p ejezdu,
který výrazn zlepší stávající propojení mezi ul. Pražskou a Husovou.

U jednotlivých mostních objekt se jedná o rekonstrukce pro rozší ení na MPP 3,0
pomocí nových nosník , dále se u mostních objekt provedou nové izolace , vytvo í se
dostate né prostorové uspo ádání pro p echod kabelových tras p es mosty. Provedou
se na základ pr zkum opravy zjišt ných závad na zdivech a konstrukcích spodních
staveb. Provedou se u n kterých most sanace celkovou injektáží a reprofilací zdiva.

Most (podchod) pro p ší u p ejezdu v ŽST Úvaly. P edm tem je nahrazení stávajícího
mostu v km 387,467, který slouží jako podchod pro p ší v železni ní stanici Úvaly v
rámci této stavby Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly. Bude
nahrazen podchodem v km 387,481, který je situován blíže k nástupišti (sm rem k VB a
ku Praze). Nosná konstrukce monolitická železobetonová rámová konstrukce., vstup a
výstup je ešen schodiš ovými rameny, na pravé stran trati rovnob žným s tratí, na
levé stran je schodiš ové rameno zalomené.

Most (podchod) pro p ší na ostrovní nástupišt v ŽST Úvaly bude zcela rekonstruován.
Navrhovaná opat ení uvedou podchod do stavu, požadovaného Zásadami modernizace
a optimalizace vybrané železni ní sít R. P vodní tubus podchodu z stane zachován,
p ístupové schodišt ze stanice z stane zachováno s úpravou pohledu a schodiš ových
stup . Schodišt na nástupišti, sm r Praha se zbourá po úrove stávajícího základu a
nahradí se novou schodiš ovou konstrukcí pr chozí ší ky 2000 mm. Schodišt na
nástupišti, sm r eská T ebová se zbourá a nahradí se výtahovou šachtou. Výtahová
šachta bude taky umíst na naproti st^ nímu schodišti. Schodišt jsou p ímé s
mezipodestou. Na podchodu se uplatní MPP 3,0 pro tra v p ímé.

P i projednávání dalších požadavk v rámci územního ízení p ed vydáním rozhodnutí o
umíst ní stavby ze strany M Ú Úvaly došlo nakonec k dohod mezi investorem stavby
(zastoupené p i jednání MD R) na prodloužení podchodu v ŽST Úvaly za ostrovní
nást. v etn  p ístupové rampy do ul. Pod Tratí. Podchod bude prodloužen pomocí
rámové konstrukce DZR5 v po tu 7 kus a zakon en monolitickým elem. elo z jedné
stany se ukon í kolmým k ídlem a na druhé stran bude navazovat zárubní zídka.
P ístup bude zajišt n ze strany uLPod Tratí chodníkem š.2m ze zámkové dlažby, délka
chodníku bude cca 80m, sklon 3%. Odvodn ní bude podélným odvod ovacím žlábkem.
Osv tlení bude provedeno pomocí stožárk a napojeno na osv tlení železni ní stanice.
Na vstupu do podchodu bude umíst no informa ní za ízení.

P ípadným použitím výtahu v ásti podchodu na ostrovní nástupišt bude vytvo ena
nová možnost bezbariérového p echodu podchodem mezi ul. Jiráskovou a Pod Tratí, tj.
mezi dv ma rozd lenými ástmi m sta Úvaly železni ní stanicí.
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Most (podchod) na zast. Praha Klánovice. Stávající podchod bude kompletn
rekonstruován vložením monolitické rámové konstrukce, ást betonovaná v tubusu
stávajícího podchodu. Deska kotvená do masivních op r. Vybourají se podlahové vrstvy
a áste n železobetonová základová deska. Schodišt sm r Klánovice se vybetonuje
ve stávajícím polorámu a ást se ubourá pro stavbu výtahové šachty. Schodišt sm r
Újezd n.L. s vybourá celé. Objekt podchodu je trvale pod hladinou spodní vody, musí
být provedeny izolace proti tlakové vod . Vzhledem k náro nosti stavební rekonstrukce
podchodu , nelze po ítat po dobu rekonstrukce se zachováním frekvence ve ejnosti v
podchodu. Jako náhradní cesta bude po dobu výstavby sloužit navrhovaná obchozí
trasa p es blízký silni ní nadjezd. Toto je popsáno v ásti dopravní opat ení b hem
stavby.

Odvodn ní podchodu budou na obou stranách p ed prohlubní výtahu erpací jímky s
trvale osazeným erpadlem se spínacím plovákem. erpadla budou napojena na
plastové potrubí , které bude vyvedeno v rohu šachty nad vodot snou izolaci a
napojeno do stávající kanalizace. Sou ástí budou též typové p íst ešky nad schodišti a
vstupy do výtahu.

Mosty - náv stní lávky

V ásti náv stních lávek jsou ešeny nové náv stní lávky v kilometrických polohách dle
platného situování nep enosných náv stidel v celém úseku stavby. Též jsou zde
zahrnuty úpravy stávajících lávek pro dopln ní umíst ní náv stidel a demontáže
veškerých rušených starých náv stních lávek. P vodn byly v rámci této stavby
zahrnuty i náv stní lávky z oblasti B chovice Blatov a ásti úseku mezi B chovice
Blatov a Praha B chovice. Tyto lávky byly p evedeny v 03/2006 do související stavby
„Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást" z d vodu
d ív jší pot eby výstavby lávek již v této stavb .

Nové lávky jsou navrženy v kilometrických polohách , které jsou stanoveny situováním
nep enosných náv stidel. Pro lávky se použije typová konstrukce - typ 3 se sloupy S
7,5 , p ípadn typ 4a se sloupy S 7,5 podle typového podkladu (Náv stní lávky a
krakorce, SUDOP 1988). Navržená konstrukce vyhovuje prostorovému uspo ádání pro
mostní pr jezdní pr ez MPP 3,0 podle SN 73 6201 pro p emos ované koleje . 1, 0,
a 2. Prostorové uspo ádání se sloupem S 7,5 vyhovuje také návrhu trak ního vedení
SO 5101 v míst lávky. Ocelová konstrukce je navržena podle typového podkladu.
Konstrukce náv stní lávky se skládá z p íhradového nosníku rozp tí 16,8 m a dvou
typových sloup S 7,5 p ípadn z p íhradového nosníku rozp tí 22,0 m a dvou typových
sloup S 7,5 (výška lávky 7,55 m nad horním povrchem základu) založených na
typových betonových patkách. Dále je konstrukce opat ena žeb íkem, ochrannými
sít mi a konzolami pro p ipojení náv stidel.

V rámci koordinace obou staveb došlo v související stavb „Modernizace tra ového
úseku Praha Libe -Praha B chovice, l. ást" k posunutí nové vjezdové lávky z
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p vodního žkm 393,500 do nového žkm 393,590. V tomto posunutém km je lávka
realizována.

Protihluková opat ení (PHS a IPO)

V rámci této stavby je navrženo v jednotlivých lokalitách celkem 22 úsek
protihlukových st n o celkové délce 7 696 m a individuelní protihluková opat ení (IPO)
na 254 vytypovaných pozemních objektech. Po dopln ní úseku PHS mezi Blátovém a
B chovicemi v délce cca 571m.

Protihluková opat ení v rámci stavby „Modernizace tra ového úseku Praha B chovice -
Úvaly" jsou rozložena celkem do 4 lokalit. M sta a m stských ástí tj. m sto Úvaly;
m stské ásti Praha 21 (Praha-Klánovice, Praha-Újezd nad Lesy a Praha-B chovice).
Protihluková opat ení jsou pak v každé lokalit rozd lena na protihlukové st ny (PHS) a
individuální protihluková opat ení (IPO) v obytných objektech . Umíst ní PHS a rozsah
IPO je dán poslední aktualizovanou akustickou studií z 07/2007. Protihlukové st ny jsou
v tšinou situovány 3,5m od osy nejbližší koleje s nutnými výklenky pro trak ní stožáry,
zabezpe ovací za ízení apod. Ve st nách budou z ízeny únikové východy, pokud je
st na pouze u jedné strany kolejišt max. po 300 m, pokud jsou st ny po obou stranách
kolejišt max. po 150 m.

V projektu je up esn n zp sob ešení ukon ení protihlukových st n, zp sob ešení PHS
v prolukách mezi budovami a zpracováno architektonické ešení návrhu PHS. Bylo též
up esn no ešení PHS v míst úrov ového p ejezdu.

V ŽST Úvaly bude vybudován nový spojovací chodník. Sou ástí bude p emíst ný úsek
PHS t sn k chodníku pro p ší (p vodn vedený za kolejí .6), který bude odd lovat
chodník pro p ší a prostory pro nakládku u koleje .6. Bude zachována p vodn
navržená výška PHS 3,0m a též materiálové provedení. PHS v tomto úseku je ešena v
SO 3103 Žst.Úvaly.protihlukové st ny . V míst vjezdové brány do areálu nákladišt .
kde nebude PHS bude odd lení chodníku od nákladišt provedeno oplocením ( v úseku
od konce PHS po vjezdovou bránu) v délce cca 12 m.

Je up esn no ešení v oblasti úrov ového p ejezdu v Úvalech. Z požadavku zachování
rozhledových pom r dle SN 73 6380 na p ejezdu je pro p ípad stavu zabezpe ení
p ejezdu „Nouzové vypnutí z innosti" dle SN 34 2650 t eba zajistit minimální
rozhledové pom ry alespo pro tra ovou rychlost vt 10 km/h (tj. na každou stranu od
vn jší hrany p ejezdu v rozmezí cca 57 -62 m ). Pro spln ní požadavk rozhledu musí
být upravena konstrukce PHS v bezprost ední blízkosti p ejezdu.

Pro všechny protihlukové st ny s absorp ním povrchem se doporu uje použít typy st n
s absorpcí nad 8 dB, kategorie A3 - dle metodického pokynu D.
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Realizací protihlukových st n dojde jednozna n k podstatnému zlepšení akustického
klimatu p esto, že ve v tšin lokalit nebude dosaženo limitních hodnot ve venkovním
prostoru. Dalšími technickými prost edky používanými pro ochranu železni ních tratí
nelze zajistit dodržení limitních hodnot ve venkovním prostoru.

Konstruk ní ešení PHS je provedeno sloupky ocelovými nebo betonovými, betonovými
soklovými panely, protihlukovými panely (absorp ní betonové, d ev né nebo z
recyklovaného plastu atp.) v etn jednotlivých výšek a je popsáno v technickém ešení
jednotlivých úseku PHS v rámci p íslušného SO.

Individuální protihluková opat eni (IPO)

Jako další opat ení je nutné provést individuální protihlukové úpravy na obytných
objektech - IPO (protihluková izolace oken pop .jejich vým na nebo p ípadné vyjmutí
objekt z bytového fondu). Pro individuální protihlukovou ochranu je uvažováno s
objekty, jejichž hluková zát ž 2m p ed fasádou p ekra uje hranici 55 dB.

P edm tem projektu je návrh IPO na vytipovaných objektech z d vodu dosažení
snížení z provozu železni ní trati zejména v místech, kde charakter zástavby,
konfigurace terénu a stísn né prostorové pom ry neumož ují vybudovat p ednostn
protihlukové st ny v pot ebném rozsahu anebo tam, kde výstavba st n je náro n jší a
kde samotná protihluková st na nemá dostate ný požadovaný tlumicí ú inek. Proto je
nutné p istoupit k ochran vnit ních prostor .

Vlastní realizace IPO bude provád na až po dokon ení modernizace kolejišt v dob
p ed ukon ením zkušebního provozu a na základ provedených hlukových m ení p ed
vlastními objekty a uvnit  t chto objekt .

Podrobný rozsah individuálních opat ení IPO je pak ešen v samostatném stavebním
objektu SO v rámci stavby.

Po et objekt , u kterých je t eba prov it stav stávajících oken, p ípadn provést IPO
byl v poslední zpracované hlukové studii snížen z d vodu využití vysokého po tu vlak
s použitím diskových brzdových systém . Tato zm na se promítá velmi výrazn do
ekvivalentní hladiny hluku:

- Úvaly 171 objekt

- Praha 21 - Klánovic 21 objekt

- Praha21-Újezd n. Lesy 19 objekt

- Praha 21 - B chovice 43 objekt

1. Lokalita Úvaly - 16 úsek PHS o souhrnné délce 3 795 m

> SO 3101
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- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 386,601 do žkm 387,077 v
délce L = 476 m a výšky h = 2,5m

- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS v úhrnné délce L = 248 m
(98+40+110 m); l.úsek od žkm 387,223 do žkm 387,321 v délce L = 98 m a výšky h =
3,0m a 2.úsek od žkm

387,361 do žkm 387,471 v délce 110 m; v úseku žkm 387,321-387.361 v délce 40 m
zm na výšky PHS h = 3,0-5,5m

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS l.úsek od žkm 386,369 do žkm
386,900 v délce L = 531 m a výšky h = 2,5m a 2.úsek od žkm 386,900 do žkm
387,079 v délce L = 179 m a výšky h = 3,0m

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 387,224 do žkm 387,429
v délce L = 205 m a výšky h = 3,0m

> SO 3102

- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 387,701 do žkm 387,970 v
úhrnné délce L = 239 m (12+227 m) a výšky h = 4,0 m; l. ást. PHS od žkm 387,701-
do žkm 387,713 v délce L=12 m a 2. ást PHS od žkm 387,743-do žkm 387,970 v
délce L=227 m.

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS l.úsek od žkm 387,484 do žkm
387,590 v délce L = 106 m a výšky h = 3,5m a 2.úsek od žkm 387,625 do žkm
387,971 v délce L = 346 m a výšky h - 3,0m

>SO 3103

- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS 1.st na od žkm 387,997 do žkm
388,052 v délce L = 55 m a výšky h = 2,5m a 2.st na - l.úsek od žkm 388,102 do žkm
388,200 v délce L = 98 m a výšky h = 2,5m, 2.úsek od žkm 388,200 do žkm 388,404 v
délce L = 204 m a výšky h = 4,5m

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 387,998 do žkm 388,125
- l. ást v délce L = 127 m a výšky h = 3,0m.

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 388,095 do žkm 388,368
- 2. ást v délce L = 273 m a výšky h = 3,0m.

>SO 3104

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 388,355 do žkm 388,457
v délce L = 102 m a výšky h = 3,0m.

SO 3105

- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 388,699 do žkm 388,901 v
délce L = 202 m a výšky h = 4,5m
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- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 388,697 do žkm 389,101
v délce L = 404 m a výšky h = 3,5m.

- IPO (individuem! protihluková opat ení) - po et vytypovaných ešených objekt 171.

2. Lokalita Praha-Klánovice - 3 úseky PHS o souhrnné délce 1 147 m

> SO 3201

- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 392,118 do žkm 392,369 v
délce L = 251 m a výšky h = 3,5m

- Pravá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS l.úsek od žkm 391,703 do žkm
392,102 v délce L = 399m m a výšky h = 2,5m a 2.úsek od žkm 392,102 do žkm
392,599 v délce L = 497m m a výšky h = 3,5m.

Pozn: vzniká p erušení PHS p irozenou clonou budovy zastávky podél koleje .2
p erušení mezi PHS dvou úsek je v délce cca 50 m.

IPO (individueiní protihluková opat ení) - po et vytypovaných ešených objekt . 21.

3. Lokalita Praha-Újezd nad Lesy

- 1 úsek PHS o souhrnné délce 994 m

> SO 3301

B Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS od žkm 393,451 do žkm 394,445
v. délce L= 994 m a výšky h = 3,0m

- IPO (individueiní protihluková opat ení) - po et vytypovaných ešených objekt 19.

4. Lokalita Praha-B chovice

- 2 úseky PHS o souhrnné délce 1760 m

> SO 3401

- Levá strana trati ve sm ru stani ení navržena PHS l.úsek od žkm 394,441 do žkm
395,721 -l.úsek v délce L = 1280 m a výšky h = 3,0m a 2.úsek od žkm 395,717 do
žkm 396,197 v délce L = 480 m a výšky h = 3,5m.
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Na levé stran trati ve sm ru stani ení je dodate n navržena í dopl ující PHS v délce
571 m a výšky shodné h = 3,0 m, která propojí úseky PHS v lokalit Praha - Újezd nad
Lesy a Praha -B chovice.

- IPO (individueiní protihluková opat ení) - po et vytypovaných ešených objekt 43.

Po dopln ní úseku PHS mezi Blátovém a B chovicemi v délce 571m bude celkem 22
úsek o souhrnné délce 7 696m a individueiní protihluková opat ení (IPO) na 254
vytypovaných pozemních objektech.

Pozemní objekty

V ásti pozemních objekt jsou ešeny požadované rekonstrukce pro umíst ní nové
technologie v ŽST Úvaly v technologické budov . Další rekonstrukcí jsou požadované
stavební úpravy pro rekonstrukci technologie trak ní m nírny MR B chovice. Sou ástí
pozemních objekt je i ešení p íst ešk v ŽST Úvaly na zast. Praha Klánovice a
pevného informa ního systému . V další ástí pozemních objekt jsou též za azeny
pot ebné a projednané demolice. P vodn byly v této stavb ješt zahrnuty i stavební
úpravy ve VB v ŽST Praha B chovice a stavba nového sdruženého technologického
objektu B chovice Blatov. Tyto stavební objekty byly p evedeny v 03/2006 do
související stavby „Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1
. ást" z d vodu pot eby výstavby technologie v ŽST Praha B chovice. V této stavb
byly již objekty realizovány.

V Žst.Uvaly je ú elem stavby úprava ásti stávajícího stavebního objektu provozní
budovy pro ú ely nové technologie. Tyto místnosti musí spl ovat klimatologické
parametry dané za ízením. Proto bude upraveno oplášt ní dot ených místností. Okna
budou zazd na a v rozsahu ost ní budou p iznány p vodní formáty výplní otvor . V
p ípad výpravní budovy jde stavební úpravy ve výpravní kancelá i a o vým nu dve í u
vstup do budovy, kde jde o zajišt ní pohybu osob na invalidním vozíku.

V TM B chovice je úprava ásti stavebního objektu m nírny pro ú ely nové
technologie. Jedná se p edevším o zast ešení stanoviš transformátor a další jiné
vnit ní i venkovní úpravy. Stavba se celá nachází v uzav eném areálu pln na pozemku

D v km 395,350. Na základ požadavku na ochranu životního prost edí a vzhledem k
návrhu nové technologie je nutno provést oplášt ní prostor pro transformátory.
Stávající jímky budou upraveny. ást bude opat ena betonovou deskou a ást bude
opat ena pochozím roštem. Potrubí mezi záchytnými olejovými jímkami bude zrušeno,
stejn jako vlastní havarijní jímka. Její obsah bude ekologicky likvidován. Budou
upraveny manipula ní rampy po obvodu budovy MR. Dojde k demontáži 7 ks ocelových
p íhradových sloup (portál ) pojízdné m nírny, v , p ev su p es budovu MR, v .
základových konstrukcí. Dojde k demontáži 7 ks ocelových p íhradových sloup
(portál ) pojízdné m nírny, v . p ev su p es budovu MR, v . základových konstrukcí.
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Dále budou provedena sana ní opat ení. Prostor 1 .pozemního podlaží je pr b žn
zasažen nep íznivými ú inky zemní vlhkosti a ob asn je zaplaven deš ovou vodou.

Trak ní vedení a ukolejn ní

V ásti trak ního za ízení a ukolejn ní je ešena celková rekonstrukce trak ního vedení
na celém úseku stavby . V ŽST Úvaly vychází rekonstrukce trak ního vedení z ešení
GPK ve stanici a též ešení železni ního spodku v jednotlivých místech, V
mezistam ním úseku Úvaly - Praha B chovice je též ešena celková rekonstrukce
trak ního vedení: Staré lanové p ev sy budou nahrazeny trak ními bránami se
zav šením na samostatných záv sech nad každou tra ovou kolejí. V ŽST Praha
B chovice bude trak ní vedení rekonstruováno v oblasti, kde je stavebn
rekonstruováno kolejišt v rámci této stavby. Bude dokon ena rekonstrukce vždy
celého kotevního úseku. Další ást rekonstrukce je sou ástí související stavby Praha
Libe - Praha B chovice.Tato ást je v sou asné dob již realizována. V ásti
ukolejn ní kovových konstrukcí je ešeno nov ukolejn ní pro ŽST Úvaly, mezístani ní
úsek Úvaly - Praha B chovice a ve zbývající ásti ŽST Praha B chovice , které je
zasaženo rekonstrukcí trak ního vedení a rekonstrukcí stani ního zabezpe ovacího
za ízení , zejména rekonstrukcí kolejových obvod . Rozsah zatrolejování kolejí ve
stanicích a schéma napájení a d lení trak ního vedení je navrženo podle schválené
p ípravné dokumentace

Navržené úpravy TV jsou v projektové dokumentaci navrženy tak, aby TV spl ovalo
parametry podle Vzorové sestavy "J" pro provozní rychlost 160 km/hod a "Technických
kvalitativních podmínek CD" /TKP-CD/.Nové nebo upravené trolejové vedení je
navrženo podle vzorové sestavy "J" a schválených dopl k (proudová soustava
stejnosm rná 3kV DC). Základy trak ních podp r jsou monolitické b žného provedení.
Nové podp ry trak ního vedení jsou použity p evážn stožáry patkového provedení pro
upevn ní na svorníky. Základní výška trolejového drátu podle SN 341530 je 5,50 m
nad TK, projektovaná normální výška troleje v záv sech je 5,60 m nad TK.

V elektrizovaném úseku se nachází celkem 2 mostní objekty nad tratí SŽDC s.o., a to : 

a) silni ní nadjezd km 388,680 (ŽST Úvaly) Snížená výška sestavy systém kolejí . 1,
2, 0, Sp7 a Sp5 a snížená výška trolejového drátu je u koleje .2 - 5300 mm nad TK,
pro kolej .O je 5350 mm nad TK a pro kolej l je 5400 mm nad TK.Nadjezd v míst
koleje .2 je navržen (v SO. ást most ) omezova zdvihu proti dotyku nosného lana.

b) silni ní nadjezd km 392,110

Zde je snížená výška troleje na 5,33 m nad TK koleje 1,0,2, snížená výška sestavy. Na
nadjezd jsou navrženy (v SO ást most ) omezova e zdvihu, zm na výšky troleje je PD
TV dokladována.
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Silnoproudá za ízení

V silnoproudé ásti požadované ešení a rekonstrukce vychází ze stavebního ešení
GPK, železni ního spodku a svršku , ešení podchod , nástupiš , požadavk na
osv tlení, napájení apod. V ŽST Úvaly je zcela nov ešena oblast vysunutých spojek .
Navržen je zde nový elektrický oh ev vým n v etn pot ebné stožárové trafostanice. Ve
stanicích a na trati budou provád ny úpravy rozvod 6 kV. V Úvalech bude zachovány
ve stanici silnoproudé rozvody - osv tlení, rozvody EOV, které byly vybudovány cca
p ed lO.lety v rámci první stavby modernizace'. V" rámci stavby budou tyto rozvody dle
nové konfigurace kolejišt rekonstruovány. Též budou provedeny rekonstrukce na
novém ostrovním nástupišti a rekonstruovaném podchodu, a dopln no za ízení u
nových vn jších nástupiš ve sm ru na Kolín. Bude provedena nezbytná rekonstrukce
umíst ní 1 osv tlovací v že ve stanici (p emíst ní z d vodu rekonstrukce kanalizace) .
V mezistani ním úseku Úvaly - Praha B chovice bude provedena rekonstrukce
stávajícího kabelu 6 kV, v rámci stavby výstavbou nového autobloku se zmenší po et
odb rných míst k napájení sd lovacího a zabezpe ovacího za ízení. Na zast. Praha
Klánovice budou rekonstruovány rozvody nn a osv tleni na rekonstruovaných
nástupištích a též v rekonstruovaném podchodu. V další ásti ŽST Praha B chovice je
v rámci související stavby v ásti B chovice Blatov p ivedena nové kabelová p ípojka
22 kV vedená z trak ní m nírny MR B chovice do sdruženého objektu RZZ. Toto již
bylo realizováno v rámci související stavby. Nov bude v rámci této stavby ešen rozvod
EOV na nových mezikolejových spojkách a bude rekonstruován rozvod 6 kV.
Technologické za ízení silnoproudé technologie je již realizováno a umíst no v novém
sdruženém technologickém objektu. V ŽST Praha B chovice bude nutné pro zajišt ní
pot ebného napájení pro rozší enou stav dlovou úst ednu v této stavb zajistit
rekonstrukci napájecí p ípojky a stávající TS 6 kV.

V ŽST Úvaly bude vybudován nový p ístupový chodník k prodlouženému podchodu . V
rámci nového SO 6102.1 ŽST Úvaly: osv tlení p ístupového chodníku bude
vybudováno osv tlení, které bude napojeno na osv tlení podchodu. Pro nový spojovací
chodník mezi ul. Purky ovou a ul. Na Spojce bude vybudováno též nové osv tlení v
rámci nového SO 6102.2 ŽST Úvaly: osv tlení spojovacího chodníku pro p ší.. .

P íprava území pro stavbu

Stavební objekt SO 9131 B chovice Blatov: p ístupová komunikace k objektu RZZ byl
již celý realizován v rámci související stavby „Modernizace tra ového úseku Praha Libe
- Praha B chovice, l. ást" jako SO 11-60-01.1
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V ásti p ípravy území jsou ešeny stavební objekty rekonstrukce a úprav kanalizace v
ŽST Úvaly na dvou místech - ul. Pražská, Smetanova a Na spojce - Foersterova, dále
jsou ešeny výškové úpravy ul. Na spojce.

V trak ní MR B chovice zpevn né plochy . Sou ástí p ípravy území je též ešení úprav
komunikací pro zajišt ní staveništní dopravy a též úpravy komunikací po stavb . Další
ásti p íprav)' území jsou dopravní opat ení b hem stavby. P íprava území eší i

chráni kovou trasu v ul. Husova, osv tlení nového podchodu Pražská - Husova,
rekonstrukce, p eložky kabel STE a elektrorozvodného pilí e: Dále bude realizována
p eložka STL plynovodu v ulici Na spojce.

Na zast. Praha Klánovice budou upraveny rozvody PRE , rozvody nn a ešena
rekonstrukce osv tlení v rekonstruovaném podchodu.

V rámci p ípravy území jsou i ešeny ochrany dálkových kabel DK D, D - T ,
ve ejného dálkového kabelu a místního kabelu SPT Telecom a vojenského dálkového
kabelu VÚ 7509.

Rekonstrukce kanalizace v Úvalech ul.Pražská , Smetanova p vodn deš ová
kanalizace DN500 vede z Pražské ulice sou asným podchodem pro p ší do Smetanovy
ulice a sou asn podchod odvod uje. Ú elem je umožnit odvedení deš ových vod z
nov navrhovaných podchod pod tratí, které nahradí p vodní podchody do deš ové
kanalizace m sta, tak jako u p vodních pochod . Do kanalizace je rovn ž zaúst na
deš ová voda z plán  t lesa železni ního spodku z ásti železni ní stanice Úvaly.
Deš ová kanalizace stavebního objektu je d lena do t í deš ových stok ozna ených I až
III.

Rekonstrukce kanalizace v Úvalech ul. Na Spojce a Foersterova vede p vodní deš ová
kanalizace ve sm ru stani ení trati vlevo, od trati D. Její trasa koliduje s rekonstrukcí
železni ní trati ve vymezeném úseku. Ú elem stavebního objektu je umožnit odvedení
deš ových vod z plán  t lesa železni ního spodku v rozsahu nov navrhované
kanalizace, z p ilehlého povodí odvod ovaného levostranným drážním p íkopem a z
p epojované p vodní deš ové kanalizace z k ižovatky ulic Foerstrova a elakovského.
Objekt se skládá ze dvou stok:

P edm tem výškové úpravy komunikace v ul. Na Spojce v Úvalech je úprava nivelety a
zárove rekonstrukce komunikace vul. Na Spojce v návaznosti na rekonstrukci
železni ního mostu. Po átek rekonstruovaného úseku je napojen na stávající k ižovatku
ulic Foersterova x Jiráskova, konec úseku je napojen na k ižovatku Pod Tratí, x Na
Spojce. Rekonstruovaný úsek je v celé délce p ímý a je navržena v kategorii MO 13/50.
Celková délka rekonstruovaného úseku je 69,5 m.

V ásti úprav komunikací pro staveništní dopravu je zahrnuta úprava stávajících
p ístupových polních cest nutných pro dopravu materiálu na staveništ a odvoz
vyt ženého materiálu. Sou ástí objektu je i plocha skládky pro odt žený materiál, který
bude dále použit pro stavbu. Celková délka úpravy polních cest je cca 2200 m.
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V ásti úprav komunikací po stavb jsou zahrnuty nezbytné práce na stávajících
silnicích po ukon ení stavby, které budou b hem stavby využívány staveništní
dopravou. Rozsah opravy (rekonstrukce) bude vycházet z podrobné prohlídky silnic na
za átku a na konci stavby. Poté bude posouzeno zhoršení stavu silnic vlivem
zvýšeného užívání nákladní dopravou a bude rozhodnuto o rozsahu opravy
(rekonstrukce) dot ených silnic.

V ásti dopravních opat ení b hem stavby jsou ešena dopravn inženýrská opat ení
pro automobilovou dopravu b hem celé výstavby. Automobilové dopravy se stavba
dotkne p i rekonstrukci železni ního p ejezdu v Úvalech a dále p i rekonstrukci
komunikace v ulici Na Spojce. Ob stavby budou probíhat p i úplné uzáv e dot ených
komunikací. Automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách. Sou ástí
tohoto objektu je dále ešení náhradní obchozí trasy pro p ší p i uzav ení podchodu po
dobu rekonstrukce na zast. Praha Klánovice. ešena je obchozí trasa s provizorními
schodišti p es silni ní nadjezd a delší trasa pro osoby se sníženou mobilitou a ko árky.
Ob trasy budou za snížené -viditelnosti provizorn osv tleny. Dále je i ešen návrh
dopravního opat ení pro autobusové linky MHD a p ím stské dopravy organizované
ROPID.

Dopravní opat ení MHD - Na základ požadavku M stské ásti Praha Klánovice -
autobusové linky MHD ROPID- linky .251, 261, 303 event. i 343 budou po dobu úplné
výluky provozu v podchodu zajížd t na ob zastávky MHD tj. Klánovice a Klánovice-
sever. Náklady na toto opat ení budou zahrnuty v dopravních opat eních náklad
stavby. Opat ení budou projednány s ROPID p ed za átkem rekonstrukce podchodu v
Klánovicích.

Náklady na tato opat ení budou zahrnuty do náklad stavby do dopravních opat ení.

B.I.7.  P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení

P edpokládaný termín výstavby prozatím vychází se zpracovaného projektu stavby a I.
asového návrhu realizace stavby

Zahájení stavby .............. p edpoklad..................r. 2010

Dokon ení stavby .................p edpoklad..................r. 2013

B.I.8. Vý et dot ených územn samosprávných celk

Dle projektové dokumentace se zám r nachází na území:

Kraj: Hl. m sto Praha

M stská ást: Praha 21
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Katastrální území: B chovice, Klánovice, Újezd nad Lesy

Kraj: St edo eský

Obce: Úvaly, Tuklaty

Katastrální území: Úvaly, Tuklaty

B.I.9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat

Ur ujícím navazujícím rozhodnutím po ukon ení procesu posuzování vliv na životní
prost edí bude v p ípad realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený
zám r.

Krom jiného je zjevné, že pro p edkládaný zám r bude nezbytné ešit adu správních
rozhodnutí v p edb žných otázkách:

- Souhlas se záborem zem d lských p d v I. t íd ochrany podle zák. . 334/1992
Sb., v platném zn ní – KÚ v rozsahu 1 - 10 ha

- Rozhodnutí o kácení porost  d evin rostoucích mimo les podle § 8 zák. . 114/1992
Sb., v platném zn ní a uložení náhradní výsadby podle § 9 téhož zákona – Obce

- Výjimka ze zákaz u zvlášt chrán ných druh živo ich dle § 56 zák. . 114/1992
Sb., v platném zn ní pro:

- ohrožené druhy – Krajský ú ad

- siln ohrožené druhy – p íslušná správa CHKO

P ehledná situace zám ru je uvedena na následujících stránkách, podrobn jší situace
potom v p íloze  p edkládané dokumentace.
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P ehledná situace zám ru – západní ást
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P ehledná situace zám ru – st ední ást
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P ehledná situace zám ru – východní ást
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.  P da

Celkové zhodnocení d sledk stavby na ZPF

Trvalý zábor ZPF vyvolaný stavbou Modernizace tra ového úseku Praha B chovice -
Úvaly iní 0,0724 ha, do asný dlouhodobý zábor stavba nepožaduje.

tab. . 1 Celková plocha trvalého záboru v jednotlivých katastrálních územích

Celková plocha

trvalého záboru

[m2]

B chovice 667

Klánovice 36

Úvaly u Prahy 21

Celkem 724

tab. . 2 - Vým ra záboru dle druhu pozemku

Kultura trvalý zábor ZPF
[m2]

orná p da 703
zahrada 21
Celkem 724

tab. . 3 - Vým ra záboru dle t ídy ochrany

T ída ochrany trvalý zábor
[m2]

III. 21
IV. 140
V. 563
Celkem 724



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

30

Charakteristika záboru ZPF podle jednotlivých katastrálních území
B CHOVICE

tah. . 4 - p ehled zábor z hlediska dot ených BPEJ

BPEJ HPJ t ída
ochrany

trvalý
zábor[m2]

základní charakteristika hlavních p dních
jednotek

22112 21 V. 527 P dy arenického subtypu, regozem ,
pararendzinv, kambizem , pop ípad i
fluvizem na lehkých, nevododržných, siln
výsušných substrátech

24811 48 ÍV. 140 Kambizem oglejené, rendziny kambické
oglejené. pararendzinv kambické oglejené a
pseudogíeje modálni na opukách, b idlicích,
permokarbonu nebo flyši, st edn  t žké leh í
až st edn  t žké, bez skeletu až st edn
skeletovité, se sklonem k do asnému,
p evážn jarnímu zamok ení

Celkem 667

pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky .546/2002Sb., kterou se m ní vyhláška
327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci

Klimatický region -2 teplý, mírn suchý

KLÁNOVICE

tab. . 5 - p ehled zábor z hlediska dot ených BPEJ

BPEJ HPJ t ída
ochrany

trvalý

zábor[m2]

základní charakteristika hlavních p dních
jednotek

22112 21 V. 36 P dy arenického subtypu, regozem ,
pararendziny, kambizem . pop ípad i fluvizem
na lehkých, nevododržných, siln výsuŠných
substrátech

Celkem 36

pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky . 5 46/200 2Sb., kterou se m ní vyhláška
327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Klimatický region -2 teplý, mírn suchý
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ÚVALY U PRAHY
tab. .6- p ehled zábor z hlediska dot ených BPEJ
BPEJ HPJ t ída

ochrany
trvalý
zábor[m2]

základní charakteristika hlavních p dních
jednotek

22601 26 III. 21 Kambizem modální eubazické a mezobazické na
b idlicích, p evážn st edn  t žké, až st edn
skeletovité, s p íznivými vláhovými pom ry

Celkem 21

pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky .546/2002Sb., kterou se m ní vyhláška
327/1998SI?., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Klimatický region -2 teplý, mírn suchý

Kultury jednotlivých pozemk

Procentuální zastoupení jednotlivých druh (kultur) odnímaných pozemk je
uvedeno v následující tabulce:

tah. . 7 - Kultura pozemk
Kultura trvalý zábor ZPF

[%]
orná p da 97,10%
zahrada 2,90%
Celkem 100,00%

Bilance skrývky kulturních vrstev p dy

Na odnímaných plochách není doporu eno provád t žádnou skrývku. Jedná se o
zábory bezprost edn  p iléhající k drážnímu t lesu, které jsou tvo eny hlinitokamenitou
navážkou.

Trvalý a do asný zábor PUPFL
Trvalá odn tí:
k. ú.: Klánovice, parcely: 1121 a 1127
Vým ra trvalého odn tí pozemk : 135 m2
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k. ú.: Újezd nad Lesy, parcely: 1410, 1404, 1414, 1544 a 4483
Vým ra trvalého odn tí pozemk : 997m2

Do asná odn tí do jednoho roku:
k. ú.: Klánovice, parcely: 1124 a 1121
Vým ra do asného odn tí pozemku: 20 m2

k. ú.: Klánovice, parcely: 1097 a 110/2
Vým ra do asného odn tí pozemku: 273 m2

k. ú.: Újezd nad Lesy, parcely: 4437, 4444 a 4474
Vým ra do asného odn tí pozemku: 162 m2

k. ú.: Újezd nad Lesy, parcely: 1404, 1544, 4489, 4455, 4469, 4471, 4467, 4470 a 4497
Vým ra do asného odn tí pozemku: 458 m2

B.II.2. Voda

Výstavba

Voda bude odebírána v prostoru za ízení staveništ jednak pro sociální ú ely a jednak
pro pot eby stavby. Množství vody pro sociální ú ely bude záviset na po tu pracovník
a rychlosti stavebních prací.  P edpokládaná spot eba vody na jednoho pracovníka:

pitná 5 l/os./sm na

mytí 120 l/os./sm na (prašný a špinavý provoz)

Spot eba vody pro technologické procesy není vy íslena. Bude up esn na v dalším
stupni projektové dokumentace po výb ru dodavatele stavby, nemá však praktický
význam p i hodnocení stavby, nebo pro ú ely stavby bude dovážena hotová betonová
sm s a další nároky jsou minimální. Ze zkušeností z výstavby obdobných železni ních
tratí lze orienta n uvést následující p ibližné nároky na pitnou vodu odpovídající
obvyklému po tu pracovník  p i stavbách jednotlivých ástí železni ního koridoru.
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Tab.: P edpokládaná spot eba vody b hem výstavby:
Po . pracovník

b ezen - íjen 100

listopad - prosinec 45

2361 (m3)

477 (m3)

Spot eba vody ro ní [m3] 2838 (m3)

Nároky na technologickou vodu v etap výstavby - zejména pro výrobu beton a
maltových sm sí pro rekonstrukci respektive p estavbu mostních t les a rekonstrukce i
opravy propustk nebyly v etap zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní
spot eba se p edpokládá u standardních dodavatel beton a maltových sm sí
v regionu.

Technologická voda bude spot ebovávána pro:

- výrobu betonových a maltových sm sí

- kropení beton  b hem tuhnutí

- kropení rozestav ných ástí stavby a technologických komunikací jako ochrana
proti nadm rnému prášení

- o istu vozidel a stavebních stroj

Up esn ní požadavk na dodávky vody a ur ení jejího množství pro technologii a
sociální pot ebu pracovník výstavby bude provedeno v provád cích projektech na
základ požadavk hlavního dodavatele stavby.

Provoz

Etapa provozu negeneruje žádné nové nároky na vodu.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

V rámci stavby budou spot ebovávány standardní stavební hmoty od subdodavatel
realizátora stavby v co nejmenší vzdálenosti od stavby, podle vhodnosti ekonomických
ukazatel . V rámci stavby bude zpracovávána i p evážná v tšina výkopové zeminy,
která bude uložena v míst . Je tudíž patrné, že p i realizaci stavby vzniknou následující
nároky na suroviny pro zajišt ní stavby:

- zeminy vhodné pro násypy

- kamenivo a št rkopísky

- cement a p ísady do beton
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- materiál pro kryt vozovky

- ocel

- prefabrikáty (odvodn ní)

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Výstavba

Bude nutné zajistit nezbytné úpravy stávajících komunikací, které budou dot eny touto
stavbou. Jedná se o úpravu místní komunikace v ul. Na Spojce, úpravy komunikací pro
staveništní dopravu, úpravy komunikací po stavb a dopravní opat ení b hem stavby.
P ístupová komunikace ke sdruženému technologickému objektu B chovice Blatov byla
z d vodu realizace pozemního objektu v související stavb „Modernizace tra ového
úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1 . ást" vypušt na z této stavby.

- Výšková úprava místní komunikace v ul.Na Spojce v rámci eší úpravu nivelety a

zárove rekonstrukci místní komunikace v ul. Na Spojce v návaznosti na novou stavbu

železni ního mostu.v žkm 387,981.

- MR B chovice , zpevn né plochy eší zpevn nou plochu uvnit objektu trak ní
m nírny v B chovicích.

- V ásti úprav komunikací pro staveništní dopravu je zahrnuta úprava stávajících
p ístupových polních cest nutných pro dopravu materiálu na staveništ a odvoz
vyt ženého materiálu. Sou ástí objektu je i plocha skládky pro odt žený materiál,
který bude dále použit pro stavbu.

- V ásti úprav komunikací po stavb jsou zahrnuty nezbytné práce na stávajících
silnicích po ukon ení stavby, které budou b hem stavby využívány staveništní
dopravou. Rozsah opravy (rekonstrukce) bude vycházet z podrobné prohlídky
technického stavu silnic na za átku a na konci stavby.

- V ásti dopravních opat ení b hem stavby jsou ešeny dopravn inženýrská opat ení
pro automobilovou, dopravu b hem celé výstavby. Automobilové dopravy se stavba
dotkne p i rekonstrukci železni ního, p ejezdu v Úvalech mezi ulicemi Pražská a
Husova (uzavírka m stské silnice III.t ./ .01214) a dále p i rekonstrukci m stské
silni ní komunikace v ulici Na Spojce p i výstavb nového železni ního mostu. Ob
stavby budou probíhat p i úplné uzáv e dot ených komunikací. Sou ástí tohoto
objektu je dále ešení náhradní trasy pro p ší p i uzav ení podchodu v železni ní
stanici Klánovice. Na mostní objekt nadjezdu m stské komunikace Újezd nad Lesy -
Klánovice

III,t ./ .03310 bude sveden p echod p es tra D. Po dobu náhradní trasy pro p ší bude
z ízen p es most provizorní p ší chodník. Chodník bude bezpe nostn odd len od
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vozovky, navrhovaná ší e chodníku bude 2 m P ístupová cesta bude vedena p šinami z
oto ky na stran Újezdu nad Lesy a z parkovišt na stran Klánovic provizorními
schodišti. Obchozí trasa bude v dob snížené viditelnosti v celé délce osv tlena.. Navíc
pro osoby se sníženou mobilitou a d tské ko árky bude na požadavek m stské ásti
Praha Klánovice upravena bezbariérová cesta v etn osv tlení v dob snížené
viditelnosti (trasa: Staroklánovická-bezejmenná spojka ke komunikaci na nadjezd -

spole ná ást s DO - k iž. Slav tínská). Pro všechna dopravní opat ení budou osazena
provizorní dopravní zna ení dle zpracovaného projektového ešení v rámci SO 9193.

- Dopravní opat ení MHD - Na základ požadavku M stské ásti Praha Klánovice -

autobusové linky MHD ROPID- linky .251, 261, 303 event. i 343 budou po dobu úplné
výluky provozu v podchodu zajížd t na ob zastávky MHD tj. Klánovice a Klánovice-
sever. Náklady na toto opat ení . budou zahrnuty v dopravních opat eních náklad
stavby. Opat ení budou projednány s ROPID p ed za átkem rekonstrukce podchodu v
Klánovicích.

Provoz

Stávající stav

Tra ový úsek je v celé délce trojkolejný, elektrizovaný stejnosm rnou trak ní proudovou
soustavou 3 kV. Zábrzdná vzdálenost je 1 000m.

V sou asné dob je provoz na úrovni maxima kapacity trati.

Výhledový stav

Údaje o budoucím provozu

Železni ní provoz bude smíšený t íkolejný pravostranný, ve stejnosm rné trak ní
proudové soustav 3 kV DC, zabezpe ený novým elektronickým stani ním
zabezpe ovacím za ízením a obousm rným elektronickým tra ovým zabezpe ovacím
za ízením se zábrzdnou vzdáleností 1000 m. Tra ová rychlost, jako hlavní kvalitativní
parametr železni ního provozu, se zm ní po dokon ení obou souvisejících staveb a
bude v celém úseku max. 160 km/h s omezením ve vnit ním obvodu v ŽST Úvaly, kde
bude omezena na max. 120 km/h . Pro jednotlivé druhy vlak je p edpisem D D2
ur ena tzv. stanovená rychlost, kterou nesmí vlak p ekro it ani v p ípad , že tra
umož uje rychlost vyšší - viz. tabulka.
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P ehled stanovených rychlostí vlak (km/h)

u vlak osobní p epravy nejvyšší kvality a souprav s nakláp cí
technikou

160 km/h

u vlak osobní p epravy kategorie R, Sp, Os, Sv 140 km/h

u vlak nákladní p epravy, brzd ných I. zp sobem brzd ní 120 km/h

u vlak Nex pro p epravu kamion , brzd ných II. zp sobem brzd ní 120 km/h

u ostatních nákladních vlak , brzd ných II. zp sobem brzd ní 100 km/h

u lokomotivních vlak 80 km/h

Intenzita dopravy se zvýší jen minimáln .
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1.  Ovzduší

Výstavba

Bodové zdroje zne išt ní

Jediným do asným bodovým zdrojem zne išt ní ovzduší m že být recykla ní linka
k recyklaci št rku. Charakter emisí z tohoto zdroje lze ozna it jako tuhé emise z
p írodních, chemicky nep em n ných, materiál pom rn velkých rozm r , ímž je
výrazn snížena unášecí schopnost a tudíž i plocha p ípadného vlivu tohoto zdroje. Dle
bilance z rozptylové studie je odhadována emise 12,53 kg/den (z toho 10,024 kg/den
frakce PM10) p i emž je uvažováno s 12 hodinovým provozem. Pro lokalitu bylo
provedeno vyhodnocení imisní situace z hlediska provozu recykla ní základny

Vstupní emise pro výpo et rozptylové studie z provozu recykla ní stanice lze
charakterizovat následovn :

Zdroj emisí Emisní tok Fond pracovní doby Výška zdroje

Naklada 0,0376 g/s 6 hod/den 2 m

Recykla ní stanice 0,29 g/s 12 hod/den 3 m

Za ízení na úpravu a zpracování kameniva (p írodního i um lého) jsou na základ
zákona o ochran ovzduší a souvisejících provád cích p edpis za azena do kategorie
st edních zdroj zne iš ování. U výše uvedených za ízení je nutné p ímo u zdroje
snižovat a vylou it v maximální mí e všechna místa a operace, kde dochází k emisím
tuhých zne iš ujících látek do ovzduší. P ípadn , s ohledem na technické možnosti,
vybavit stroj zne iš ování vodní clonou, skráp ním, odprašovacím za ízením nebo
mlžícím za ízením.

Liniové a plošné zdroje zne išt ní

Emisní faktory nákladních automobil

Pro vyhodnocení bilancí emisí v etap výstavby bylo pracováno s následujícími
emisními faktory:

ROK 2009

Emisní faktor (g/km)Typ
vozidla

Emisní
úrove

Rychlost
(km/h): NOx Benzen PM10

TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 0,0659
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Emise z provozu naklada

Z hlediska emisí je uvažováno se spot ebou 15 l nafty na motohodinu na jedno rypadlo
respektive buldozer. Jako pr m rná emise p i spot eb jednoho litru nafty je uvažováno
s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10.

Liniové zdroje zne išt ní:

P edpokládaná suma emisí v etap výstavby p i p edpokládané dob trvání zemních
prací 210 dn a p i 13 hodinách denn  p i uvažovaných 6 automobilech/hod.,
respektive 78 pohyb za den je potom bilancována v následující tabulce:

NOx Benzen PM10

g/m.s-1 kg/km.den-1 kg/km.rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 kg/km.rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 kg/km.rok-1

Komunikace 5,68E-06 0,11069 0,011069 3E-08 0,000585 5,85E-05 2,64E-07 0,00514 0,000514

Up esn ní t chto údaj a stanovení etnosti dopravy v pr b hu celé etapy výstavby
bude možno provést až v rámci zpracování provád cích projekt stavby, kdy bude
ur en dodavatel stavby a dále budou ur eny druhy a množství jednotlivých materiál a
dodávek strojního za ízení.

P i požadavku dodržování technologické kázn v etap výstavby je však nezbytné
respektovat doporu ení uvedená v další ásti p edkládané dokumentace.

Plošné zdroje zne išt ní

Nákladní automobily

Pro výpo et sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobil byl pro
volnob h použit p edpoklad: 1 minuta volnob hu = ujetí 1 km. Na základ uvedeného
p edpokladu p i uvažovaném pohybu 6 automobil /hod., respektive 78 pohyb za den
p i uvažovaných 210 dnech trvání zemních a dob volnob hu 30 sekund lze
sumarizovat následující sumu emisí:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nákladní automobily
NOx PM10 Benzen

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1

Plošný zdroj 0,001183 0,055345 0,005534 5,49E-05 0,00257 0,000257 0,000015 0,0002932,93E-05
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Naklada e

Mezi plošné zdroje imisí pat í pohyby naklada e na staveništi. Je uvažováno s 13
hodinami provozu denn (pro 1 naklada ). P i uvažovaných 210 pracovních dnech se
jedná o 2730 provozních hodin, což p edpokládá spot ebu 40950 l nafty/rok. Spálením
tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - naklada e
NOx PM10 Benzen

g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1

Plošný zdroj 0,1123 2,18985 0,459869 0,004325 0,20241 0,0425060,000025 0,001170,000246

Provoz

Bodové zdroje zne išt ní

Bodové zdroje zne išt ní ovzduší v etap provozu nevzniknou.

Plošné zdroje zne išt ní

Plošné zdroje zne išt ní ovzduší v etap provozu nevzniknou.

Liniové zdroje zne išt ní

Liniové zdroje zne išt ní ovzduší v etap provozu nevzniknou. Naopak elektrifikací
ešeného úseku dojde ke snížení emisí z železni ní dopravy tím, že stávající motorová

trakce bude nahrazena trakcí elektrickou.
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B.III.2.  Odpadní vody

Etapa výstavby

Splaškové vody

Splaškové odpadní vody budou vznikat b hem výstavby v areálech stavebních firem a
budou ešeny v rámci t chto areál . Na základ  p edpokládaných po t zam stnanc
lze odhadnout produkci cca 2838 m3 splaškových vod. Up esn ní požadavk na
dodávky vody a ur ení jejího množství pro sociální pot ebu bude provedeno v
provád cích projektech na základ požadavk hlavního dodavatele stavby. Z hlediska
likvidace splaškových vod pro etapu výstavby je formulováno odpovídající doporu ení
v další ásti p edkládané dokumentace.

Na staveništi nebudou vznikat splaškové vody. Budou použity mobilní bu ky WC.

Srážkové vody

Další objem vznikajících srážkových vod lez o ekávat u nutné plochy vlastní recykla ní
linky, která je 10 x 20 m, s úvahou po ítající s mezideponií prosevu p ed odvozem na
ur enou skládku lze p edpokládat zpevn nou plochu 15 x 25 m. Prostor bude
p edstavovat panelovou plochu s ut sn nými spárami a bude vyspádovaný do kalové
jímky. P i nejhorším možném stavu lze p i úhrnném ro ním množství srážek 570 mm
o ekávat následující objem srážkových odpadních vod z recykla ní plochy (p i použitém
koeficientu odtoku 0,8): 171 m3/rok. Harmonogram stavby p edpokládá, že v pr b hu
roku nebudou recykla ní prostory v provozu soub žn .

Pokud budou vody v jímce recykla ní základny trvale spl ovat ukazatele požadované
na ízením vlády R . 61/2003 ve zn ní NV 229/2007 Sb., pak je bude možno na
základ povolení vodohospodá ského orgánu vypoušt t p ípadn  p ímo do toku. V
opa ném p ípad bude nutný jejich odvoz na vhodnou istírnu odpadních vod. V tomto
smyslu jsou v p íslušné pasáži p edkládané dokumentace formulována odpovídající
doporu ení.

Obdobn je nutno realizovat zemní jímky nebo jiná ekvivalentní opat ení pro drobná
za ízení staveniš (mosty, propustky) v p ípad , že hrozí nebezpe í zne išt ní
povrchových vod. Zemní jímky mají zabezpe it ochranu povrchových vod (a potažmo i
podzemních vod) z hlediska nerozpustných látek, p ípadn ropných látek. V rámci
posuzovaného zám ru nepovažujeme za ú elné vybavení zemních jímek nornými
st nami nebo jiným opat ením z hlediska ochrany vod v i ropným látkám. Za
dostate né opat ení považujeme zabezpe ení p edm tného provozu (za ízení
staveništ ) prost edky na likvidaci ropných látek (Vapex apod.). Pro všechna tato
staveništ platí v podstat stejná opat ení, která jsou specifikována v p íslušné kapitole
p edkládané dokumentace. V rámci další projektové p ípravy jsou respektovány zásady,
které jsou uvedeny v další ásti p edkládané dokumentace.
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Technologické vody

Nové technologické odpadní vody v rámci p edkládaného zám ru v etap vznikají
v prostorech za ízení staveništ mimo posuzovaný zám r a jeho za ízení staveniš .

Etapa provozu

Splaškové vody

Ve vztahu k posuzovanému zám ru nevznikají nové objemy splaškových vod.

Budou zachována stávající za ízení D a SŽDC.

Technologické vody

Nové technologické vody v etap provozu nevznikají.

Srážkové vody

Zám r negeneruje významn jší nové zpevn né plochy, tudíž lze konstatovat, že
v rámci p edkládaného zám ru nevznikají významn jší nové objemy srážkových vod.

B.III.3.  Odpady

P i provád ní stavby „Modernizace tra ového úseku Praha B chovice -Úvaly" vzniknou
odpady kategorie „ostatní" i „nebezpe ný", se kterými je povinností zadavatele a
vybraného zhotovitele (dodavatele) stavby nakládat dle p íslušných legislativních
opat ení platných na úseku odpadového hospodá ství.

PLATNÁ LEGISLATIVA

Dokumentace je zpracována podle právních p edpis platných v odpadovém
hospodá ství. Jedná se o zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých
dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis (poslední novela zák. . 9/2009 Sb.- p íl.
. 9), a s ním souvisejících vyhlášek:

. 376/2001 Sb. Vyhláška MŽP a MZ o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad

.381/2001 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam
nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a
tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad
(Katalog odpad )
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. 382/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kal na zem d lské
p d

. 383/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady

. 384/2001 Sb. Vyhláška MŽP o nakládání s PCB

. 237/2002 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech zp sobu provedení zp tného
odb ru n kterých výrobk

. 197/2003 Sb. Na ízení vlády o Plánu odpadového hospodá ství eské republiky

. 1/2005 Obecn závazná vyhláška St edo eského kraje, kterou se vyhlašuje
závazná ást Plánu odpadového hospodá ství St edo eského kraje

. 20/2005 Obecn závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná ást
Plánu odpadového hospodá ství hlavního m sta Prahy

. 294/2005 Sb. Vyhláška MŽP o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a zm n vyhlášky . 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady

Upozor ujeme na skute nost, že povinností zadavatele stavby je zabezpe it veškeré
nakládání s odpady podle platných zákon .

Povinnosti p vodc odpad stanovuje § 16 výše uvedeného zákona o odpadech:

a) odpady za azovat podle druh a kategorií podle § 5 a 6,

b) zajistit p ednostní využití odpad v souladu s § 11,

c) odpady, které sám nem že využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
provád cími právními p edpisy, p evést do vlastnictví pouze osob oprávn né k
jejich p evzetí podle § 12 odst. 3, a to bu  p ímo, nebo prost ednictvím k tomu
z ízené právnické osoby,

d) ov ovat nebezpe né vlastnosti odpad podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skute ných vlastností,

e) shromaž ovat odpady ut íd n podle jednotlivých druh a kategorií,

f) zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
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g) vést pr b žnou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi, ohlašovat
odpady a zasílat p íslušnému správnímu ú adu další údaje v rozsahu stanoveném
zákonem o odpadech a provád cím právním p edpisem v etn evidencí a
ohlašování PCB a za ízení obsahující PCB a podléhajících evidenci vymezených v §
26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo provád cím
právním p edpisem,

h) umožnit kontrolním orgán m p ístup do objekt , prostor a za ízení a na vyžádání
p edložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s
nakládáním s odpady,

i) zpracovat plán odpadového hospodá ství v souladu s tímto zákonem a provád cím
právním p edpisem a zajiš ovat jeho pln ní,

j) vykonávat kontrolu vliv nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prost edí v
souladu se zvláštními právními p edpisy a plánem odpadového hospodá ství,

k) ustanovit odpadového hospodá e za podmínek stanovených tímto zákonem podle §
15,

pozn. Bude ur en odpov dný pracovník, který bude odborn zp sobilý a bude
zajiš ovat odborné nakládáni s odpady. Tato osoba bude zastupovat zhotovitele p i
jednání s orgány státní správy.

l) platit poplatky za ukládání odpad na skládky zp sobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákon .

MNOŽSTVÍ VYZÍSKANÝCH MATERIÁL A MOŽNOSTI

JEJICH VYUŽITÍ NEBO ODSTRAN NÍ

Pro ur ení množství jednotlivých druh odpad byl zpracován seznam odpad ze
stavby, vycházející z plánovaných prací a vztahující se k jednotlivým provozním
soubor m (dále jen PS) a stavebním objekt m (dále jen SO). Jedná se p edevším o
št rkové lože ze železni ního svršku, výkopové inertní materiály, stavební su , beton z
demolic, stavební kovové konstrukce a další.

1. Št rkové lože ze železni ního svršku

Materiál št rkového lože v sou asnosti nevyhovuje z hlediska únosnosti, mechanických
vlastností i z hlediska kvality materiálu. Tento materiál bude recyklován.
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V dokumentaci je uvažováno s maximálním využitím stávajícího št rkového lože
(recyklátu) v souladu s Obecnými technickými podmínkami "Kamenivo pro kolejové
lože" ( .j. 59 110/2004-013 z 23.8. 2004, ve zn ní zm ny .l .j. 23.155/06-OP z
31.7.2006 s ú inností od 1.8.2006) a s p edpisem SŽDC ( D) S3, ást desátá.

Z celkového množství odt ženého št rkového lože bude po recyklaci využito 50% zp t
do št rkového lože železni ního svršku a 30% jako št rkodr v železni ním spodku.

Navržené plochy pro recykla ní základnu jsou uvedeny v následující kapitole. Zde bude
št rk vyt íd n pro další použití do kolejového lože, do sana ních vrstev, násyp apod.

Obecný popis procesu recyklace

P ed odt žením št rku z trati budou z daného úseku odebrány vzorky pro stanovení
kontaminace št rkového lože. Odb r m budou p ítomni zástupci D, pov ená osoba
dle zákona o odpadech, zú astn ných dodavatelských spole ností a zástupci orgán
státní správy. Podle výsledk chemických analýz bude up esn no další nakládání se
št rkovým ložem.

Provedení vlastní recyklace spo ívá v mechanickém zpracování materiálu a jeho
rozt íd ní na zmitostní frakce 0-8 mm (zahlin ná frakce), 8-32 a 32-63 mm. Využití
recyklátu vychází z mechanických vlastností št rku. P i provedení recyklace dojde k
odd lení jemné frakce podsítného (zmitostní frakce 0 - 8 mm) od kamene.

Materiál v areálu recykla ní základny p ebírá zaškolená obsluha a provádí jeho uložení
na p echodnou deponii. P vod, druh a množství materiálu je pr b žn evidováno.
Nekontaminovaný materiál je do asn skladován nebo p ímo recyklován, na základ
místních podmínek. Po recyklaci jsou op t odebrány vzorky jednotlivých frakcí a
laboratorn stanovena míra kontaminace.

Linka se skládá z p edt ídícího stroje, rota ního odrazového drti e a sítového stroje.
Stroje jsou napájeny zvláštního dieselagregátu. Pln ní stroje je provád no kolovým
naklada em. P i provozuje podle pot eby možné skráp ní podávaného materiálu vodou.
Výkon stroje se pohybuje od 80 - 150 t/h, podle druhu zpracovávaného materiálu. Velmi
výhodné je umíst ní areálu p ímo u kolejišt , tak aby byla umožn na doprava pouze
p epravními vagóny až na místo p echodné deponie.

V p ípad pr b žného odvozu není nutno materiál p echodn skladovat, a tak jsou
omezeny požadavky na p echodné deponie.
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Recykla ní základna

Je navržena technologie odt žení št rkového lože s následnou recyklací, která bude
probíhat na recykla ní základn .

Pro p edm tnou stavbu „Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly" jsou
navrženy dv plochy pro z ízení recykla ní základny:

- na ploše za ízení staveništ P1 z izovaném v nákladovém obvodu železni ní
stanice Úvaly (mezi kolejemi . 6 a 8), vpravo trati . 010 eská T ebová - Praha
Masarykovo nádraží (sm r Praha), km 388,0 - 388,4. Velikost plochy za ízení
staveništ je cca 4 115 m2,

- na ploše za ízení staveništ P3 z izované p ed m nírnou B chovice, vpravo trati
. 010 eská T ebová - Praha Masarykovo nádraží (sm r Praha) km 394,6 - 395,3

(severn od koleje . 102). Plocha za ízení staveništ (recykla ní základny) o
vým e cca 21 460 m2 je umíst na mimo plochy obytné zástavby.

Recyklovány budou pouze odpady kategorie OSTATNÍ, tj. nekontaminovaný št rk ze
železni ního svršku.

Pro recyklovaný materiál budou provedeny zkoušky kontaminace v rozsahu
požadovaném platnou legislativou na vstupech i výstupech. Míra kontaminace materiálu,
který bude recyklován, bude doložena dodavatelem stavby výsledky chemických analýz
ve fázi realizace.

pozn. P ed zahájením provozu recykla ní základny p edloží vybraný zhotovitel,
který bude provád t recyklaci št rku z kolejového lože, investorovi souhlas
Krajského ú adu St edo eského kraje/Magistrátu hlavního m sta Prahy s
provozováním za ízení dle § 14 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

Po ukon ení recyklace št rkového lože budou vybraná plocha pro recyklaci št rkového
lože vyklizena a uvedena do p vodního stavu.

Výzisk z recyklace št rkového lože - podsítné

(kód odpadu 17 05 08 - Št rk ze železni ního svršku neuvedený pod íslem
17 05 07, kategorie odpadu OV)

Jedná se o výzisk z recyklace št rkového lože, které obsahuje kamenivo nevyhovující
frakce. Jde o úlomky št rku, drobného kameniva, p ím si prachu, minerálních i
organických ástic. Na tyto složky jsou v p evážné mí e vázány škodlivé látky obsažené
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v železni ním svršku. Je nutné s tímto materiálem nakládat v závislosti na mí e
zne išt ní.

Pokud kontaminace nebude p ekra ovat legislativn stanovená kritéria, bude možné
tento materiál použít nap íklad do násyp , na zpevn ní cest, na rekultivace skládek (jde
o materiál, který se vzhledem k namrzavosti nehodí pro krycí vrstvy), denní p ekryvy na
skládkách komunálního odpadu, k sana ním pracím, jinak je nutno odstranit tento
materiál na p íslušné skládce odpad .

Výzisk z recyklace št rkového lože iní cca 25 981 t.

Št rkové lože kontaminované

(kód odpadu 17 05 07* - Št rk ze železni ního svršku obsahující
nebezpe né látky, kategorie odpadu N7)

Pod katalogové íslo 17 05 07* Št rk ze železni ního svršku obsahující nebezpe né
látky je možné zakategorizovat železni ní svršek z oblastí pod výhybkovými vým nami a
místa stání hnacích jednotek kolejových vozidel, p íp. odstavných kolejí.

V celém úseku stavby bylo provedeno místní šet ení za ú elem stanovení rozsahu
pr zkumu kontaminace a vymezení povrchové kontaminace stávajícího Št rkového
lože. Št rkové lože kontaminované bylo lokalizováno:

- ve výhybkách - odt žení kontaminovaného materiálu z výhybek je doporu eno
pouze pod vým novou ástí, kde je patrná kontaminace na povrchu. Z praktických
zkušeností (zejména z jíž realizovaných staveb modernizací a optimalizací
železni ních koridor ) je pr m rné množství kontaminovaného materiálu na
výhybku 15 m

- v koleji . 2 (km 387,960), koleji . 4 (km 387,990), koleji . 2 (km 391,537), v
koleji . 0 (km 394,956) a v okolí mostního objektu km 387,981

Celkové množství kontaminovaného št rkového lože ze stavby iní cca 6 333 t.

Št rk ze železni ního svršku obsahující nebezpe né látky (zejména ropné uhlovodíky) je
možné dekontaminovat nap . na dekontamina ní ploše . 
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2. Výkopová zemina

(kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03,
kategorie odpadu O)

Na základ § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech . 185/2001 Sb. byly vyt žené
zeminy vy aty z p sobnosti zákona o odpadech. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla
vydána provád cí vyhláška k vyt ženým zeminám a hlušinám, v etn sediment z
í ních tok a vodních nádrží, která by stanovila vyhovující limity zne išt ní pro jejich

využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám),
je § 2 odst. 1 písm. i) neú inný, a proto je nutné i nadále pro využívání odpad na
povrchu terénu a v podzemních prostorách postupovat dle zákona . 185/2001 Sb. o
opadech a o zm n  n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a dle
limit a podmínek stanovených vyhláškou . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm n vyhlášky . 383/2001
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména úpravami a obnovou
železni ního spodku, úpravami a obnovou okolí trati, hloubením odvod ovacích
p íkop .

Celkové množství výkopové zeminy, které v p edm tné stavb nebude možné
využít iní cca 11 7319 t.

V souladu s platnou legislativou navrhujeme p ebyte nou zeminu ze stavby p ednostn
využít k rekultivacím, p ípadn k terénním úpravám. V sou asné dob probíhají
rekultivace pískovny v k.ú. Bo ek nad Labem, rekultivace vyt ženého d lního díla v k.ú.
Koso a rekultivace v k.ú. Jino any .

pozn. Vybraný zhotovitel stavby prokáže chemickými analýzami, že výkopová
zemina spl uje podmínky pro využívání odpad na povrchu terénu k terénním
úpravám nebo rekultivacím lidskou inností postižených pozemk (s výjimkou
rekultivace skládek) a k rekultivaci vyt žených povrchových d lních d l
(povrchové doly, lomy, pískovny), které jsou stanoveny v p íloze . 11 vyhlášky
MŽP R . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a zm n vyhlášky . 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.

V p ípad , že využití výkopové zeminy k rekultivacím/k terénním úpravám nebude
možné (zejména s ohledem na výsledky chemických analýz), bude zemina uložena na
skládce skupiny S — ostatní odpad (nap . skládka áblice).
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Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a
požadavk  p íslušného orgánu státní správy.

3. Kamenná su

(kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03,
kategorie odpadu O)

Kamenná su bude využita pro rekultivace nebo terénní úpravy v dané lokalit ,
p ípadn jí lze zpracovat v za ízeních na recyklaci stavebních odpad  . 

Celkové množství kamenné suti iní cca 6 835 t.

4. Stavební su

(kód odpadu 17 01 02 - Cihly, kategorie O; 17 01 03 - Tašky a keramické výrobky,
kategorie O)

Stavební su bude p ednostn recyklována v za ízeních na recyklaci stavebních
odpad . P ed zapo etím demoli ních prací budou z pozemních objekt odstran ny
nebezpe né materiály tak, aby bylo zabrán no kontaminaci stavební suti ur ené k
recyklaci.

Stavební su , ur ená k recyklaci, musí spl ovat podmínky stanovené vyhláškou .
294/2005 Sb. V p ípad , že výše uvedené využití nebude možné, bude stavební su
uložena na p íslušné skládce odpad .

Celkové množství stavební suti iní cca 1 363 t.

5. Beton z demolic

(kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O)

Beton (v etn železobetonu) z demolic bude p ednostn zpracován v za ízeních na
recyklaci stavebních odpad . Beton, ur ený k recyklaci, musí spl ovat podmínky
stanovené vyhláškou . 294/2005 Sb. V p ípad , že výše uvedené využití nebude
možné, bude beton z demolic uložen na p íslušné skládce odpad .

Celkové množství betonu ze stavby iní cca 5 534 t.
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6. Živi ný kryt

(kód odpadu 17 03 02 - Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01, kategorie
odpadu O)

Vybouraný živi ný kryt (asfaltový beton) doporu ujeme recyklovat v za ízeních na
recyklaci stavebních odpad ), pop ípad vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší
obalovn živi ných sm sí na p edrcení a následné využití.

Celkové množství asfaltového betonu iní cca 1 462 t.

7. Smýcená d evní hmota

(kód odpadu 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv, kategorie O)

Jedná se smýcené ke e a pa ezy, které budou odstran ny z prostoru staveništ . Kvalitní
vzrostlé stromy lze využít jako ezivo (doporu ení - nabídnout k prodeji právnickým a
fyzickým osobám). Smýcené ke e a náletové d eviny lze zpracovat št pkova em, s
následným využitím d evních št pk jako surovinové skladby kompost  p i
kompostování. Pokud nebude možné tento rostlinný odpad využít v nejbližší
kompostárn (nejbližší kompostovací linka se nachází v k.ú. Malešice), lze jej spálit ve
spalovn odpad (nap . spalovna Malešice).

Celkové množství kácené zelen iní cca 323 t.

Celkové množství pa ez odstra ovaných z prostoru staveništ iní cca 48 t.

Spalování d evní hmoty na ve ejném prostranství není v souladu s platnou legislativou
povoleno (zákon o odpadech). V p ípad porušení zákazu je pokutováno.

8. Železni ní pražce

Nakládání s železni ními pražci je v kompetenci SŽDC. Pražce, které svou kvalitou
již neodpovídají a nemohou být znovu použity pro konstrukci železni ního svršku, je
nutno odstranit na základ požadavk SŽDC. Použité pražce s odpovídající kvalitou,
mohou být znovu používány na vedlejších tratích.

V následujících kapitolách je popsán zp sob nakládání s vy azenými pražci, které bude
možno využívat nebo odstra ovat teprve na základ rozhodnutí SŽDC.
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Betonové pražce

(kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O)

Nepoužitelné a vy azené betonové pražce budou p ednostn recyklovány na drtícím
za ízení.

Celkový po et betonových pražc iní 72 214 ks (cca 18 776 t).

D ev né pražce

(kód odpadu 17 02 04*- Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né látky
nebo nebezpe nými látkami zne išt né, kategorie N)

D ev né pražce nesmí být v žádném p ípad odstra ovány volným pálením.
Nepoužitelné a vy azené d ev né pražce budou odstran ny na skládce skupiny S -
nebezpe ný odpad, pop ípad ve spalovn nebezpe ného odpadu.

Celkový po et d ev ných pražc iní 7 644 ks (cca 612 t).

9. Kovový odpad

(kód odpadu 17 04 01 — M , bronz, mosaz (cca 80 t), 17 04 02 - Hliník (cca 1 t),
17 04 05 - Železo a ocel (cca 5 512 t), 17 04 07 - Sm sné kovy (cca 0,1 t), 17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10 (cca 3 t), vše kategorie O) zahrnující veškeré
kovové konstrukce, kolejnice, drobné kolejivo, troleje, nosná lana, konzoly, kabely,
kovové rozvad e bez výzbroje, spojovací materiál, je majetkem D. Materiál, který se
již nehodí pro pot eby eských drah (nap . znovupoužití na vedlejších tratích) nebo pro
své opot ebení, stá í, nevyhovující technické vlastnosti, je využitelný jako druhotná
surovina (lze jej odprodat právnickým nebo fyzickým osobám oprávn ným k podnikaní v
oblasti nakládám s kovovým odpadem.

10. Ostatní odpady

S následujícími materiály a za ízeními, které jsou majetkem CD, bude nakládáno na
základ jejich rozhodnutí. Jedná se o:

- Pryžové podložky (kód odpadu 07 02 99 - Odpady blíže neur ené, kategorie O) -cca
20 t 
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- Vy azená elektronická za ízení a p ístroje (kód odpadu 16 02 14 - Vy azená za ízení
neuvedená pod ísly 16 02 09 až 16 02 13, kategorie O) - 35 t 

- Porcelánové izolátory (kód odpadu 17 01 03 - Tašky a keramické výrobky, kategorie
0 ) -1836ks

- Odpojova e (ocel-porcelán, 100 kg) (kód odpadu 17 01 03 - Tašky a keramické
výrobky, kategorie O) - 3 ks

- Polyetylénové podložky (kód odpadu 17 02 03 - Plasty, kategorie 0) - cca 9 t 

V p ípad , že výše uvedené materiály a za ízení nebudou nadále využitelné pro pot eby
D, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základ požadavk platné

legislativy v odpadovém hospodá ství.

11. Nebezpe ný odpad

Nebezpe ný odpad je ur en zákonem o odpadech (§ 4 písm. a) a jeho nebezpe né
vlastnosti jsou dány p ílohou . 2 výše uvedeného zákona. Hodnocení nebezpe ných
vlastností odpad se provádí v souladu s § 7 až § 9 zákona o odpadech.

P ehled odpad kategorie nebezpe ný je sou ástí p ílohy dokumentace . 2 (P ehled
odpad z jednotlivých PS/SO) a 3 (Souhrnný p ehled odpad ze stavební innosti,
za azených dle Katalogu odpad ).

P i realizaci p edm tné stavby vzniknou následující nebezpe né odpady:

- Odpadní edidla (cca 10 kg, kód odpadu 07 03 04* - Jiná organická rozpoušt dla)

- Odpadní nát rové hmoty (cca 2 kg, kód odpadu 08 01 11* - Odpadní barvy a laky
obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky)

Výše uvedené nebezpe né odpady lze p edat k využití nebo k odstran ní pouze
oprávn né právnické osob nebo fyzické osob oprávn né k podnikání, která je
provozovatelem za ízení k využití nebo k odstran ní (nap . spalovna nebezpe ného
odpadu) nebo ke sb ru nebo k výkupu ur eného druhu odpadu.

- Demontovaná elektrická za ízení (transformátory apod.) s olejovou náplní (85 ks,kód
odpadu 16 02 13* - Vy azená za ízení obsahující nebezpe né složky neuvedená pod
ísly 16 02 09 až 16 02 12)
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V p ípad , že výše uvedená za ízení nebude nadále využitelná pro pot eby D, stanou
se odpadem a budou p edána oprávn né právnické osob nebo fyzické osob
oprávn né k podnikání, která je provozovatelem za ízení k využití nebo k odstran ní
nebo ke sb ru nebo k výkupu uvedeného druhu odpadu.

- Olov né akumulátory (20 ks, kód odpadu 16 06 01* - Olov né akumulátory)

V p ípad , že olov né akumulátory nebudou nadále využitelné pro pot eby D, stanou
se odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu s právní legislativou, platnou na úseku
odpadového hospodá ství.

- Výhybky zne išt né mazadly nebo jejich ásti (cca 115 t, kód odpadu 17 04 09* -
Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami)

Pro nakládání s vy azenými výhybkami platí obdobná organiza ní opat ení jako p i
nakládání s pražci a kolejemi. O využití bude rozhodnuto na základ kategorizace
svrškového materiálu, která se zpracovává p ed realizací stavby a p esn vyhodnocuje
konkrétní stav vyzískaného materiálu.

V p ípad , že se již výhybky, pro své opot ebení a nevyhovující technické vlastnosti,
nebudou hodit pro pot eby D, jsou využitelné jako druhotná surovina a je možné je
odprodat právnickým nebo fyzickým osobám oprávn ným k podnikaní v oblasti
nakládání s kovovým odpadem.

- Kabely s izolací papír - olej (0,5 t, kód odpadu 17 04 10* - Kabely obsahující ropné
látky, uhelný dehet a jiné nebezpe né látky)

Jsou využitelné jako druhotná surovina a je možné je odprodat právnickým nebo
fyzickým osobám oprávn ným k podnikaní v oblasti nakládání s kovovým odpadem.

- Št rkové lože kontaminované (cca 6 333 t, kód odpadu 17 05 07* - Št rk ze
železni ního svršku obsahující nebezpe né látky)

Jedná se p evážn o št rkové lože zne išt né ropnými látkami pod výhybkovými
vým nami (zohledn no v jednotlivých stavebních objektech). Nakládání s tímto
odpadem je popsáno v bodu 1.

Dále mohou na stavb vznikat nebezpe né odpady v souvislosti se stavební inností
dodavatelské firmy. P esnou specifikaci t chto odpad není možné ve fázi zpracování
projektové dokumentace stanovit. Ta bude známa až po ur ení dodavatele (investorem
ve výb rovém ízení) a bude vycházet z jeho použitých technologií.
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Souhrnný p ehled odpad ze stavební innosti, za azených dle Katalogu odpad
(vyhl. . 381/2001 Sb.)

Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly

C Katalog, Kateg Název druhu odpadu dlé Katalogu odpad Jedn. Množství

1 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 t 117
319 262 170102-03 O Cihly, tašky a keramické výrobky t 1 362.62

3 17 03 02 O Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01 t 1 461,77
4 17 01 01 O Beton t 5 526.49
5 17 05 08 O Št rk ze železni ního svršku neuvedený pod íslem 17 05 07 t 25 981,20
6 17 05 07* N Št rk ze železni ního svršku obsahující nebezpe né látky t 6 332,70
7 02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv t 322,71
8 17 02 01 O D evo t 172,34
9 17 02 02 O Sklo t 66,23
10 17 02 03 O Plasty t
11 17 02 04* N D evo obsahující nebezpe né látky nebo nebezpe nými látkami zne išt né ks 7 644,00
12 17 04 05 O Železo a ocel ks
13 17 01 01 O Beton ks 72 214,00
14 17 01 01 O Beton t 5,60
15 17 02 04* N D evo obsahující nebezpe né látky nebo nebezpe nými látkami zne išt né ks
16 17 04 05 O Železo a ocel t 6 508,83
17 17 04 05 O Železo a ocel t 3,20
18 17 04 09* N Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami t 114,68
19 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory obsahující PCB ks
20 16 0213* N Vy azená za ízení obsahující nebez. složky neuvedená pod ísly 16 02 09 -12 ks 85,00
21 16 02 14 O Vy azená za ízení neuvedená pod ísly 16 02 09 až 16 02 13 ks
22 17 04 01 O M , bronz, mosaz t 80,10
23 17 04 02 O Hliník t 0,73
24 17 04 07 O Sm sné kovy t 0,10
25 17 0411 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 3,35
26 17 03 03* N Uhelný dehet a výrobky z dehtu t
27 07 03 04* N Jiná organická rozpoušt dla t 0,01
28 08 01 11* N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné neb. látky kg 2,04
29 08 01 17* N Odpady z odstra ování barev nebo lak obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né

látky
kg

30 20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neur ené t 7,10
31 17 02 03 O Plasty t 8,52
32 07 02 99 O Odpady blíže neur ené t 19,96
33 17 01 03 O Tašky a keramické výrobky ks 1 836,00
34 17 01 03 O Tašky a keramické výrobky ks 3,00
35 17 01 03 O Tašky a keramické výrobky t
36 16 02 14 O Vy azená za ízení neuvedená pod ísly 16 02 09 až 16 02 13 t 34,60
37 17 0410* N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpe né látky t 0,53
38 16 02 13* N Vy azená za ízení obsahující nebez. složky neuvedená pod ísly 16 02 09 -12 ks
39 16 06 01* N Olov né akumulátory ks 20,00
40 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
41 17 02 04* N D evo obsahující nebezpe né látky nebo nebezpe nými látkami zne išt né ks
42 17 01 06* N Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk , obsahující nebezpe né

látky
t

43 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 t

44 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 t 6 835,33
45 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
46 02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv t 47,84

Provoz

Odpady vznikající v etap provozu budou vznikat p i p ípadných opravách respektive
udržovacích pracích na trati. ešení posuzované stavby neobsahuje žádné dílenské
nebo opravárenské celky. Odpady produkované v b žném provozu dopravy podléhají
standardnímu režimu provozovanému díl ími složkami dráhy, tj. trvalými smlouvami



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

54

zajišt nému odb ru t chto odpad . Druhy odpad se nebudou výrazn ji lišit od
stávajícího stavu.

kód Kategorie Název odpadu

150102 O obaly plastové

150101 O obaly papírové

150103 O obaly d ev né

130502 N kal z odlu ova oleje

130503 N kal z lapa ne istot

200121 N zá ivky

170411 O zbytky kabel vodi

200301 O sm sný komunální odpad

200307 O objemný odpad

200399 O komunální odpad blíže neur ené

150202 N isticí tkaniny

B.III.4.  Ostatní výstupy

(nap íklad hluk a vibrace, zá ení, zápach, jiné výstupy - p ehled zdroj , množství emisí,
zp soby jejich omezení)

Hluk

Výstavba

B hem výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanism použitých p i
stavb . Nejv tší ovlivn ní hlukem lze o ekávat p i hloubení základ a sypání a hutn ní
násyp . V následujících tabulkách jsou uvedeny stroje navržené pro etapu výstavby.
Dále je uvedena hlu nost stroj a doba jejich používání b hem stavby. Nutno zd raznit,
že v této fázi projektové dokumentace není znám dodavatel stavby a že uvedené stroje
a za ízení jsou pouze p íklady. Také doba použití stroje za pracovní sm nu je
odhadem, který se od skute ných hodnot m že lišit.

Tabulka : P edpoklad parametr použitých stroj

Strojní vybavení LAeq [dB]

Elektrické sbíjecí kladivo 74 dB v 10 m

Rozrušovací kladivo 92 dB v 10 m



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

55

Strojní vybavení LAeq [dB]

Autoje áb (p i zvedání) 71 dB v 10 m

Kolové rypadlo 81 dB v 10 m

Buldozer 86 dB v 10 m

Naklada (pracovní cyklus) 72 dB v 10 m

Sana ní isti ka 82 dB v 10 m

Podbíjecí kladivo 74 dB v 10 m

Kompresor 77 dB v 10 m

Poklada kolejí 76 dB v 10 m

USP 3000 C pro úpravu
št rkového lože

77 dB v 10 m

Automícha e a
autodomícháva e

68 dB v 10 m

erpadlo na betonovou sm s 72 dB v 10 m

Tab: P ehled stacionárních zdroj hluku souvisejících s recykla ní základnou

zdroje hluku hladina akustického
tlaku

1. recykla ní stanice 110 dB v 1 m od zdroje.

2. dopravníkový pás 75 dB v 7,5m od zdroje

Minimalizace hlukového zatížení obyvatelstva p i výstavb je možná dobrým
vyt žováním nákladních aut, udržováním jejich dobrého technického stavu, provád ním
prací pouze v denní dob , zkrácení doby provád ní dobrou organizací práce apod.
Všechna tato opat ení jsou v možnostech dodavatele stavby lze je zavést jako sou ást
stavebního ádu. Vyhodnocení hlukové zát že pro etapu výstavby je ešeno hlukovou
studií pro etapu výstavby (v p íloze) a podrobn ji m že být ešeno až po vypracování
POV stavby a výb ru zhotovitele stavby. V tomto smyslu jsou v další ásti dokumentace
formulována odpovídající doporu ení.

Provoz

Vlivy hluku jsou posouzeny hlukovou studií, která je komentována v další ásti
p edkládané dokumentace. Železni ní tra je liniovým zdrojem hluku, který vzniká
v d sledku provozu vlak po železnici. Údaje o p edpokládané doprav jsou uvedeny
v p íslušné kapitole p edkládané dokumentace. Vznikající hluk bude záležet na po tu a
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charakteru projížd jících vlak , jejich rychlosti, sklonu trati, brzd ní, frekvenci
zvukových znamení, vlivech stani ního rozhlasu apod. Hluková studie se zabývá
výpo tem hluku pro výhledový stav, kdy dopravní technologii výhledového stavu dodal
oznamovatel. Výstupem hlukové studie jsou hlukové mapy dot ených lokalit a návrh
konkrétních protihlukových opat ení, která eší p ekro ení limitních hodnot hluku
p sobících na obytnou zástavbu.

Vibrace

Vibrace budou vznikat b hem výstavby, zejména p i hutn ní násyp , stavb tunel a
zemních pracích. Za provozu železnice budou vznikat vibrace v d sledk jízdy vlak po
železni ní trati. Vibrace se podložím p enášejí do obytné zástavby, kde mohou
zp sobovat nežádoucí ú inky. P esné stanovení hodnot zrychlení mechanického
chv ní je velmi obtížné a pomocí modelového výpo tu tém nemožné. P i stavb však
dojde k vým n starých a nefunk ních i špatn fungujících ástí ástmi novými a
kvalitn jšími. Jedná se o nové kolejnice, typ UIC 60, pružné upevn ní s p ímým
uložením kolejnice, vým na pražc , zkvalitn ní št rkového lože, které má velmi
vysokou schopnost vibrace pohlcovat a opravy železni ního spodku. ada opat ení
spojených s modernizací železni ní trati (možnost vložení tlumících vrstev pod kolejové
lože, použití moderních dokonaleji odpružených osobních souprav, sva ení kolejí bez
p erušení apod.) povede k významnému snížení vibrací ší ících se z provozu železni ní
trati oproti stávajícímu stavu. Tento kvalitativní posun bude mít za následek i lepší
funkci kolejové dráhy a tím i snížení hodnot vibrací ší ících se do okolí.

Provedená m ení vibrací jsou uvedena v p íloze.

Zá ení

Modernizace a elektrizace železni ní trati není žádným zdrojem radioaktivního i
elektromagnetického zá ení.

Technologická za ízení, která mohou (by v minimální mí e) produkovat
elektromagnetické zá ení (nap .transformátory) jsou umíst na v odpovídajících
prostorách na drážních pozemcích s p ístupem pouze pro obsluhu. Ohrožení ve ejnosti
je vylou eno.
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Zápach

Vzhledem k charakteru zám ru nelze p edpokládat, že by posuzovaný zám r byl
zdrojem zápachu.

Jiné výstupy

Nejsou známy jiné výstupy zám ru.

B.III.5. Dopl ující údaje

Z hlediska p edkládané kapitoly není nezbytné uvád t žádné další dopl ující informace.

.
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C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
Sledované území se nachází na východním okraji hlavního m sta Prahy a okresu
Praha-východ, v tra ovém úseku km 389,0-394,0 mezi M Úvaly a B chovice, na
rozhraní dvou územn -správních celk – Prahy 9 a St edo eského kraje. Lokalitu tvo í
rozsáhlý lesní komplex

Územní systém ekologické stability

Zám r p edstavuje liniovou trasu stávajícího železni ního koridoru tvo eného p evážn
trojkolejnou tratí.

Prvky územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovn

Zám r prochází biocentrem nadregionálního významu s názvem NRBC Vidrholec (1434
ha). Podstatnou ást lokality tvo í rozsáhlý lesní komplex v n mž je PR Klánovický les-
Cyrilov, který je rozd len na t i samostatné chrán né celky, které leží na k.ú. Horní
Po ernice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Šestajovice u Prahy, Úvaly u Prahy a Jirny.

Dále zám r – stávající železni ní tra  k íží regionální biokoridor navržený
(nefunk ní) v km 394,050. V km 3 94,050 je navržen regionální biokoridor, spojující
nadregionální biocentrum NRBC 5 a lokální biocentrum (soutok B chovického a
Blatovského potoka). Navržený regionální biokoridor není proveden ani navržen jako
mimoúrov ový. Nejbližší mostní objekt vhodný pro udržení kontinuity bioty je v km
393,829 — SO 2301 p es Blatovský potok

Regionální biokoridor navržený v km 387,200

V km 387,200 je navržen regionální biokoridor, spojující nadregionální biocentrum
NRBC 5 a lokální biokoridor Výmola. Osa navrženého regionální biokoridor je vedena
vodním tokem Výmola.

Prvky územního systému ekologické stability lokální úrovn

Lokální biokoridor navržený (nefunk ní) v km 386,830.

V km 386,830 je navržen lokální biokoridor, který tvo í alternativu p edchozímu
biokoridoru, áste n je veden zahradami což omezuje jeho potenciální pr chodnost.
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Je pravd podobné, že k udržení kontinuity bioty bude spíše využíván p edchozí mostní
objekt p es potok Výmola.

Zvlášt chrán ná území

Zájmové území áste n zasahuje do p írodní rezervace (dále jen PR) Klánovický les –
Cyrilov (na území Prahy p írodní památka, dále jen PP, Cyrilov a PR Klánovický les, v
okrese Praha-východ PP Klánovický les). Chrán né území zahrnuje n kolik typ
dubových les  p irozené skladby s mok ady.

Další chrán né území, které zasahuje do tra ového úseku, bylo vyhlášeno jako lokalita
soustavy Natura 2000 – CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj (Evropsky významná
lokalita R, dále jen EVL R). Lesní komplex s dominantními acidofilními doubravami a
chudými dubohab inami s reliktem bezkolencové louky na pramenném horizontu na
okraji velkom sta, který zaujímá PR Klánovický les. V blízkosti zájmového území se
nachází na potoce Rokytka PP Po ernický rybník. Jedná se o nejv tší rybník v Praze. V
m lké p ítokové ásti rybníku zaznamenáme vysoké ost icové porosty, v litorálu rybníka
roste Phragmites australis, Typha angustifolia, Phalaris arundinacea. Vodní vegetace
vlastního rybníka je velmi chudá. Mok adní olšina se vyskytuje ve východní ásti, kde v
úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na pravém b ehu ve východní ásti jsou
rozsáhlé porosty vrb. V západní ásti jsou vyvinuty p echody k su ovému lesu a
dubohab in . Porosty p irozeného druhového složení jsou místy nahrazeny akáty.
Severovýchodn od zájmového území leží PP U skal (pískovcové l mky, lokalita fosilní
svrchnok ídové flóry)

Jihovýchodn od zájmového území zaznamenáme PP Klepec I. II., kde je d vodem
ochrany skupina žulových balvan jako doklad selektivní eroze.

Jižn a jihozápadn od zájmového území leží n kolik vyhlášených chrán ných území:
PP Lítožnice (Ochrana soustavy rybník , p ilehlých podmá ených luk a svah údolí

í anského potoka, významné hnízdišt zejména vodního ptactva.), PP Rohožník –
lom v Dub i (Dv samostatná území a dnes již nepoužívané lomy, mezi Dube kem a
Dub í jsou významnými výchozy evnických k emenc a dalších hornin libe ského
souvrství ordoviku.), PP Meandry Boti e (P irozený meandrovitý tok potoka s b ehovými
porosty s výskytem chrán ných a ohrožených druh ptactva a spole enstvem vodních
živo ich .), PP Obora v Uh ín vsi (Cenný soubor p irozených lesních spole enstev s
bohatým bylinným a ke ovým patrem p edstavuje refugium rostlinstva a živo išstva v
zem d lské a sídelní krajin .), PP Milí ovský les.

Západn a severozápadn od zájmového území zaznamenáme PR V pískovn
(Opušt ná zatopená pískovna se zachovalými mok adními a lu ními porosty.
Významné hnízdišt ptactva.), PP Pražský zlom (Je to jediný odkryv zp ístup ující
plochu Pražského zlomu. Jsou zde zachovány ordovické k emence a b idlice ve svahu
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nad Rokytkou s vegetací rumištního charakteru, botanicky nejhodnotn jší je výskyt
Dianthus carthusianorum a Sedum acre na skále.), PP Cihelna v Bažantnici (Bývalá
cihelna v Hloub tín za železni ním mostem. Jeden z nejvýznamn jších odkryv
peruckého a korycanského souvrství eského k ídového útvaru se zkamen lými otisky
rostlin druh Drynaria tumulosa, Nehvizdya obtusa, Myricanthinum amentaceum a
Myrtophyllum geinitzii.), PP Prosecké skály (Výchozy cenomanských pískovc eské
k ídy, které dokumentují vývoj v oblasti Prahy koncem druhohor, s lehkými pís itými
p dami.), PP Bažantnice v Satalicích (Rozsáhlý lesní komplex mezi obcemi Satalice a
Vino . Listnatý porost se starými duby, javory, lípami a jasany byl založen v polovin 18.
století jako bažantnice pat ící vino skému panství sou asn s parkem ve Vino i.), PR
Vino ský park (Krajiná sky cenné území navazující na Bažantnici v Satalicích
p edstavuje refugium druh rostlin a živo ich a sou asn tvo í významné rekrea ní
zázemí pro obyvatele pr myslové sv. ásti Prahy.)

Mapa širších vztah se zákresem maloplošných ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000

Natura 2000

V blízkosti zám ru se nacházejí následující lokality soustavy Natura 2000.

CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj (Evropsky významná lokalita R, dále jen EVL
R). Lesní komplex s dominantními acidofilními doubravami a chudými dubohab inami

s reliktem bezkolencové louky na pramenném horizontu na okraji velkom sta.
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Severovýchodn od zájmového území leží EVL R soustavy Natura 2000 –
CZ0214007 Káraný-Hrbá kovy t n , která p edstavuje mozaiku p írodov dn velmi
unikátních vodních, mok adních, lu ních a lesních spole enstev vyvinutých v široké
í ní niv a která je biotopem n kterých živo išných skupin, jako obojživelníci (v etn

Triturus cristatus) i d evního hmyzu (výskyt Lucanus cervus).

Další blízkou lokalitou je CZ0213058 Lom na Placht (EVL R). Lom na " í anskou
žulu", na jehož dn se nalézají 2 v tší a n kolik menších periodických m lkých t ní,
napájené pouze srážkami, s bohatou submerzní vegetací, v okolí s jívovými, b ezovými
a akátovými nálety. Naturová lokalita tvo í významnou lokalitu pro Bombina bombina a
Triturus cristatus.

CZ0113002 Milí ovský les (Enkláva lesních porost , vlhkých luk a soustavy rybník s
b ehovými porosty a starými duby na hrázi. Celkov lze íci, že se jedná o porosty s
dob e zachovalou strukturou stromového i ke ového patra. Lokalita je vymezená pro
ochranu Cerambyx cerdo, ale po etnost na lokalit i rozsah vlastního výskytu jsou spíše
pr m rné.

CZ0113774 Praha – Let any s nejhodnotn jší ástí území vyhlášenou jako národní
p írodní rezervace Letišt Let any zahrnuje rozsáhlé sportovní letišt obklopené
m stskou zástavbou s pravideln se eným trvalý travní porostem svazu Arrhenatherion
a Cynosurion, s výskytem velmi po etné populace Spermophilus citellus v R.).
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C.2. Charakteristika sou asného stavu životního prost edí
v dot eném území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky

Oblast zájmového území leží v pásu st edoevropského atlanticko-kontinentálního
podnebí mírného pásu (J za 1958). Pro tento pás je charakteristické mírn oceánicky
lad né klima s p echodem do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky pom rn
bohaté, mírná zima, s pom rn krátkým obdobím mrazu.

Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží zájmové území do teplé klimatické
oblasti MT10 (viz. tabulka a mapová p íloha).
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Zne išt ní ovzduší
Hodnocení míry zne išt ní ovzduší
vychází z monitorování koncentrací
zne iš ujících látek v p ízemní

vrstv atmosféry v síti m ících stanic. P i
hodnocení kvality ovzduší je
zejména sledován vztah zjišt ných
imisních hodnot k p íslušným
imisním limit m.

Dle ro enky: ZNE IŠT NÍ OVZDUŠÍ
NA ÚZEMÍ ESKÉ REPUBLIKY V

ROCE 2008
( eský hydrometeorologický ústav -

Úsek ochrany istoty ovzduší) jsou
aktuální koncentrace zne išt ní
ovzduší na lokalit zám ru
následující:

NO2 ro ní pr m r 0 – 26 µg/m3
PM10 ro ní pr m r 20 – 30 µg/m3
PM10 36. nejvyšší denní koncentrace 30 – 50 µg/m3
Benzen ro ní pr m r 0 – 2 µg/m3
benzo(a)pyren ro ní pr m r 0,4 – 0,6 ng/m3
NOX ro ní pr m r 0 – 19,5 µg/m3

C.2.2. Voda
Povrchová voda

V úseku modernizované trati k íží tra Výmolu (km 387,144), jediný významn jší tok
který tra  p ekra uje. Všechny vodní toky spadají do povodí eky Labe .h.p. 1-04-07
Labe od Výrovky po Jizeru a .h.p. 1-12-01 Vltava od Berounky po Rokytku.

Odvodn ní železni ní trati

Ve sledované oblasti se nachází málo propustné horniny a toto území je rovn ž
charakteristické špatnými spádovými pom ry. V trase železni ní trat (v podélných
p íkopech – místy až ve št rkovém loži) se ve v tším rozsahu vyskytuje podzemní voda
– zejména v zá ezových (od ezových) úsecích – a sou asn zadržená srážková voda

CHARAKTERISTIKA MT10

Po et letních dn 40–50
Po et dn s pr m rnou teplotou
100 C a více 140–160

Po et mrazových dn 110–130
Po et ledových dn 30–40
Pr m rná teplota v lednu (v 0C) -2-(-3)
Pr m rná teplota v ervenci
(v 0C) 17–18

Pr m rná teplota v dubnu (v 0C) 7–8
Pr m rná teplota v íjnu (v 0C) 7–8
Pr m rný po et dn se
srážkami 1 mm a více 100–120
Srážkový úhrn ve vegeta ním
období (v mm) 400–450
Srážkový úhrn v zimním období
(v mm) 200–250
Po et dn se sn hovou
pokrývkou (v mm) 50–60

Po et zamra ených dn 120–150
Po et jasných dn 40–50



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

64

(kolísající dle množství a délky srážek). Proto je p evážná ást území (v Klánovickém
lese) podél trat asto trvale zamok ená s etnými recipienty (t n mi – lužinné vodní
plochy s volnou hladinou a malými rašeliništi/vrchovišti) – které jsou bezodtokové nebo
s pozvolným odtokem vody do stávajících potok nebo ob asných vodote í. V deštivém
období zde pak vystupuje hladina podzemní vody až k úrovni terénu. Niveleta trasy
koleje genereln klesá ve sm ru stani ení tj. z Úval do Prahy, p ilehlý terén klesá v
p í ném sm ru zleva doprava.

Nový návrh odvod ovacího za ízení zachovává p vodní koncepci odvodn ní s
dopln ním na podmínky dnešní trasy dle následujících zásad:

· Navržené odvodn ní zajiš uje pouze odtok povrchových vod z drážního t lesa,
zásadn se neodvod uje území lesa a nesnižuje se hladina podzemní vody v
p ilehlých oblastech lesa.

· Stávající systém p íkop  z stává zachován.

· P íkopy a další odvod ovací za ízení se vyús ují do vodote í, propustk , most a
recipient (lužinných vodních ploch s volnou hladinou).

· P íkopy, které budou p ípadn umíst né pod hladinou podzemní vody, budou
navrženy se zpevn nými svahy.

· Nov upravované tvary zemního t lesa budou navrženy tak, aby byly
minimalizovány zábory pozemk .

Podzemní vody

Z hydrogeologického hlediska pat í úsek do více hydrogeologických rajón :

451 - K ída severn od Prahy

625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí p ítok Vltavy

632 - Krystalinikum v povodí St ední Vltavy

Ochranná pásma vod

Dle zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm n  n kterých zákon (vodní zákon) je
ochranné pásmo II. stupn stanoveno vn ochranného pásma I. stupn ; m že být i
tvo eno jedním souvislým nebo více od sebe odd lenými územími v rámci
hydrogeologického povodí nebo hydrogeologického rajónu. Ochranné pásmo II. stupn
je ur eno vodoprávním ú adem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti
nebo zdravotní nezávadnosti.

V zájmovém úseku se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdroj .
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Ochrana istoty vod na území za ízení staveništ

Na ploše ZS i v obvodu celé stavby je t eba dodržet bezpe nostní opat ení p i
nakládání s ropnými produkty. Pro tato místa obecn platí d kladné zabezpe ení
odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ve v tší mí e ke kontaminaci
podloží. Jedná se o následující opat ení:

· záchytné nádoby (plechové s vložkou vhodného sorbentu) pod stojícími stavebními
mechanizmy proti úkap m

· dopl ování pohonných hmot na ploše ZS je p ípustné pouze v maximáln nezbytné
mí e tzn. v p ípad použití speciálních stavebních mechanizm

· na ploše ZS bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava s kapacitou min. 90
l obsahující sorp ní rohože, hady, polštá e, havarijní tmel na ut sn ní, výstražné
pásky, ochranné rukavice apod.

· veškerá údržba nebo p ípadné opravy stavebních mechanism budou provád ny
mimo plochu za ízení staveništ

· na plochách za ízení staveniš nesmí být skladovány pohonné hmoty

· na ploše ZS budou instalována chemická WC pro p íslušný po et pracovník

· v míst kde je umíst na recykla ní základna je pot eba zajistit zpevn ný povrch se
svodem vody do bezodtoké jímky

· na plochách za ízení staveniš v blízkosti tok nesmí být skladovány sypké a
plovoucí materiály

Samotný provoz na trati nem že zásadn ohrozit istotu vod. Úkapy mazacích látek z
projížd jících souprav a p epravovaných kapalných materiál ulpívají na povrchu
št rkového lože, kde se sorbují do prachových ástic mezi št rkovými zrny nebo jsou
zachyceny stabiliza ní vrstvou železni ního spodku. K dalšímu pohybu hutn ným
zemním t lesem nebo k vyplavování nedochází. Ohrožení podzemních vod by bylo
možné pouze p i lokální havárii.
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C.2.3. P da

ZPF

Charakteristika ZPF podle jednotlivých katastrálních území

B CHOVICE

tah. . 4 - p ehled zábor z hlediska dot ených BPEJ

BPEJ HPJ t ída
ochrany

trvalý
zábor[m2]

základní charakteristika hlavních p dních
jednotek

22112 21 V. 527 P dy arenického subtypu, regozem ,
pararendzinv, kambizem , pop ípad i
fluvizem na lehkých, nevododržných, siln
výsušných substrátech

24811 48 ÍV. 140 Kambizem oglejené, rendziny kambické
oglejené. pararendzinv kambické oglejené a
pseudogíeje modálni na opukách, b idlicích,
permokarbonu nebo flyši, st edn  t žké leh í
až st edn  t žké, bez skeletu až st edn
skeletovité, se sklonem k do asnému,
p evážn jarnímu zamok ení

Celkem 667

pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky .546/2002Sb., kterou se m ní vyhláška
327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci

Klimatický region -2 teplý, mírn suchý
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KLÁNOVICE

tab. . 5 - p ehled zábor z hlediska dot ených BPEJ

BPEJ HPJ t ída
ochrany

trvalý

zábor[m2]

základní charakteristika hlavních p dních
jednotek

22112 21 V. 36 P dy arenického subtypu, regozem ,
pararendziny, kambizem . pop ípad i fluvizem
na lehkých, nevododržných, siln výsuŠných
substrátech

Celkem 36

pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky . 5 46/200 2Sb., kterou se m ní vyhláška
327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Klimatický region -2 teplý, mírn suchý

ÚVALY U PRAHY

tab. .6- p ehled zábor z hlediska dot ených BPEJ

BPEJ HPJ t ída
ochrany

trvalý

zábor[m2]

základní charakteristika hlavních p dních
jednotek

22601 26 III. 21 Kanibizem modální eubazické a mezobazické na
b idlicích, p evážn st edn  t žké, až st edn
skeletovité, s p íznivými vláhovými pom ry

Celkem 21
pozn. charakteristika HPJ je uvedena dle vyhlášky .546/2002Sb., kterou se m ní vyhláška
327/1998SI?., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Klimatický region -2 teplý, mírn suchý

Vysv tlivky k BPEJ:
1. íslice - p íslušnost ke klimatickému regionu
3 – mírn teplý, vlhký, s pr m rnou ro ní teplotou 6 – 70 C, s pr m rným ro ním

úhrnem srážek 650 – 750 mm, s nižší st ední pravd podobností suchých vegeta ních
období (5- 15) a s vysokou vláhovou jistotou (10)
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2. a 3. íslice ur uje p íslušnost k ur ité hlavní p dní jednotce
56 – fluvizem modální eubazické až mezobazické, fluvizem kambické, koluvizem

modální na nivních uloženinách, asto s podložím teras, st edn  t žké, zpravidla bez
skeletu, vláhov  p íznivé

4. íslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke sv tovým stranám
svažitost expozice

0 0 - 3°, rovina všesm rná
1 3 - 7°, mírný svah všesm rná
2 3 - 7°, mírný svah jih
3 3 - 7°, mírný svah sever
4 7 -127°, st ední svah jih (JZ-JV)
5 7 - 12°, st ední svah sever (SZ-SV)
6 12 - 17°, výrazný svah jih (JZ-JV)
7 12 - 17°, výrazný svah sever (SZ-SV)
8 17 - 25° p íkrý svah až sráz jih (JZ-JV)
9 17 - 25° p íkrý svah až sráz sever (SZ-SV)

5. íslice vyjad uje kombinaci hloubky a skeletovitosti p dního profilu
skeletovitost hloubka *)

0 žádná hluboká
1 žádná až slabá hluboká až st edn

hluboká
2 slabá hluboká
3 st ední hluboká
4 st ední hluboká až st edn

hluboká
5 slabá M lká
6 st ední M lká
7 žádná až slabá hluboká až st edn

hluboká
8 st ední až silná hluboká až m lká
9 žádná až silná hluboká až m lká

*) vyjad uje hloubku ásti p dního profilu omezené bu pevnou horninou
nebo silnou skeletovitostí

V rámci provedeného pedologického pr zkumu byly ur eny mocnosti orni ní vrstvy a
celková mocnost humózních vrstev, které se pohybují v rozp tí 25 až 45 cm. Situace
zábor ZPF je doložena v mapových podkladech Pedologického pr zkumu a situace
zábor v p íloze p edkládané dokumentace.

Zne išt ní p d

V trase nov budované ásti železni ní trati, která bude realizována na zem d lské
p d nelze objektivn  p edpokládat významn jší kontaminaci p d.
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P ípadné úvahy o kontaminaci p d souvisí ve stávající trase bezprost edn s parametry
št rkového lože. Tato problematika je ešena podrobn ji na základ výstup studie
Pr zkum kontaminace št rkového podloží, která je samostatnou p ílohou p edkládané
dokumentace.

V p íslušné ásti p edkládané dokumentace jsou formulována pro další p ípravu zám ru
odpovídající doporu ení.

C.2.4. Geofaktory životního prost edí

Horniny a reliéf

Geologickou stavbu území vyzna uje poloha na okraji eské k ídové pánve, z jejíhož
podloží sm rem k jihu vystupují horniny starších útvar . Zna ný rozsah mají pokryvy
spraší. Reliéf má charakter tabule uklon né od jihu k severozápadu až k
severovýchodu. Plochý povrch zpest ují etná malá, výrazn za íznutá, ale jen 20 – 50
m hluboká údolí. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou lenitostí 30 – 75 m, p i
okrajích vrchovin na jihu má charakter lenité pahorkatiny s výškovou lenitostí 75 –
120 m.

Tra prochází geomorfologickými celky St edolabské tabule a Pražské plošiny.
P evážná ást trasy prochází orografickým celkem Rí anská plošina. Pouze st ední
ást (v okolí Praha-Klánovic) zasahuje do celku eskobrodská tabule.Geologická

stavba zkoumaného území je pestrá. Jsou zde zastoupeny horniny od staršího
proterozoika až po mladší horniny k ídy.

Proterozoikum - horniny št chovické skupiny ve složení st ídání b idlic a drob - byly
zastiženy v záv ru území, v prostoru Úval. V blízkosti Úval byly též popsány
paleozoické horniny ordovického stá í, které jsou zastoupeny souvrstvím t enickým
(k emenné pískovce a arkózy) a souvrstvím dobrotivským (facie erných jílovitýeh
b idlic a v úzkém pruhu i facie k emenc skaleckých). V okolí B chovic a západn od
Úval jsou popsány mladší ordovické horniny (stupe Beroun) ve vývoji jílovc ,
prachovc , b idlic a drob, p i azené k souvrství libe skému, letenskému, vinickému,
zaho anskému a bohdaleckému.

Mezozoické horniny cenomanského stá í (svrchní k ída) v podob jílovc , prachovc a
pískovc náležející do peruckého souvrství a lemují tra v okolí Klánovic.
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C.2.5. Fauna a flora

Obecná charakteristika:

Sledované území se nachází na východním okraji hlavního m sta Prahy a okresu
Praha-východ, v tra ovém úseku km 389,0-394,0 mezi M Úvaly a B chovice, na
rozhraní dvou územn -správních celk – Prahy 9 a St edo eského kraje. Lokalitu tvo í
rozsáhlý lesní komplex.

Fytogeografické len ní a geobotanická rekonstrukce

Regionáln  fytogeografické len ní SR (Skalický 1988) za azuje vymezenou oblast do
fytogeografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), obvodu eskomoravského
mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu í anská
plošina, podokresu Pr honická plošina (64a), viz Mapa regionáln fytogeografického
len ní SR (Skalický1988).

Mapa regionáln  fytogeografického len ní SR (Skalický1988)

Na základ mapy potenciální p irozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží
západní ást zájmového území k asociaci 8. Tilio-Betuletum (lipová doubrava), st ední
ást k asociacím 36. Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum (biková
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a/nebo jedlová doubrava) a 37. Molinio arundinaceae-Quercetum (bezkolencová
doubrava) a východní ást k asociaci 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum ( ernýšová
dubohab ina), viz Mapa potenciální p irozené vegetace R (Neuhäuslová et al. 1998).

Mapa potenciální p irozené vegetace R (Neuhäuslová et al. 1998)

Aktuální stav vegetace

Plánovaná modernizace tra ového úseku reprezentuje biotopy vzniklé následkem
antropogenní innosti. Vegetace násp a zá ez železnice je zna n  r znorodá.
P evládají zde porosty vzniklé náletem, asto zaznamenáme introdukované druhy trav a
bylin. Na náspy a zá ezy železnice s r zným stupn m ruderalizace p iléhají komplexy
lesních spole enstev, mok adní a vodní biotopy, trvalé travní porosty, antropogenní
plochy m stské zástavby a polní kultury.

Na kamenitých nebo škváro-št rkovitých p dách v blízkosti kolejí a mezi pražci
zaznamenáme mezernaté porosty adaptované na vysychavé stanovišt s p evahou
jednoletých až dvouletých druh ze svazu Dauco-Melilotion (Cichorium intybus subsp.
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intybus, Daucus carota subsp. carota, Echium vulgare, Melilostus alba, M. officinalis,
Pastinaca sativa s. lat., Picris hieracioides, Achillea millefolium, Medicago lupulina,
Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Poa annua subsp. annua,
Conyza canadensis, Rumex thyrsiflorus).

V oslun ných ástech násp a zá ez železnice a v záv rných kamenných zdech
zaznamenáme druhy ruderálních subtermofilních spole enstev (Echium vulgare,
Achillea millefolium, Oenothera biennis, Reseda lutea, Berteroa incana, Melilotus
officinalis, Patinaca sativa s. lat., Verbascum thapsus, V. nigrum, Artemisia vulgaris,
Hypericum perforatum, Elytrigia repens). Vysokou stálost vykazují také synantropní
druhy (Veronica chamaedrys, Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne, Plantago
lanceolata). Na vysychavých až mírn vlhkých ástech násp a zá ez železnice
dosahuje vyšší pokryvnosti heterogenní komplex spole enstev s druhy jako Saponaria
officinalis, Ballota nigra, Silene vulgaris subsp. vulgaris, S. latifolia subsp. alba,
Taraxacum sect. Ruderalia, Cirsium arvense, Solidago gigantea, Sonchus arvensis,
Lolium perenne, Dactylis glomerata, Tanacetum vulgare, Arrhenatherum elatius subsp.
elatius, Lotus corniculatus, Cerastium holosteoides subsp. trivialis, Crepis biennis,
Leontodon hispidus s. lat., Leucanthemum vulgare agg., Trisetum flavescens, Coronilla
varia, Medicago falceta, Knautia arvensis subsp. arvensis, Plantago media agg.

V celé délce podél železni ní trati dosahují vysokého zápoje porosty náletových d evin.
Zapojené porosty zde tvo í Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus,
Populus tremula, P. x canadensis, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Sx. alba, Euonymus
europaea, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Corylus avellana, Sambucus nigra, S.
racemosa, Malus domestica, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, P. domestica, P.
avium, Fraxinus excelsior, Syringia vulgaris, Ulmus minor, Crataegus spp. div., Rosa
spp. div. a ší ící se invazní Robinia pseudacacia a Reynoutria japonica. Z d vodu nízké
sv telné intenzity jsou více zastoupeny popínavé liány (Rubus spp. div., Clematis
vitalba, Parthenocissus inserta, Humulus lupulus, Hedera helix) a v bylinném patru,
které je vyvinuto pouze sporadicky p evládají sciofyty a druhy vlh ích les  (Rubus spp.
div., Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea, Galium aparine, Poa nemoralis s.
lat., Ajuga reptans, Chelidonium majus, Anthriscus sylvestris, Equisetum arvense,
Geum urbanum, Galium aparine, Impatiens parviflora, Urtica dioica). Vyšší pokryvnosti
dosahuje bylinné patro v rozvoln ných porostech nebo v lemech d evinných porost .
V roli dominant se st ídají Saponaria officinalis, Ballota nigra, Silene latifolia subsp.
alba, Sonchus arvensis, Solidago gigantea, Dactylis glomerata, Calamagrostis epigeios,
Tanacetum vulgare, Urtica dioica. Pomístn v místech nepropustných ordovických
b idlic, které zp sobují zvýšenou hladinu podzemní vody, zaznamenáme v bylinném
podrostu vlhkomilné druhy (Cirsium palustre, Chaerophyllum bulbosum, Anthriscus
sylvestris, Symphytum officinale, Lysimachia nummularia, Deschampsia cespitosa,
Molinia caerulea).

Ve st ední ásti železni ní trati (cca km 389,0–394,0) p echázejí spole enstva podél
železnice v subkontinentální acidofilní bikové a b ezové doubravy, které vznikly až
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druhotn na místech obcí zni ených v období st edov ku. Z toho vyplývá celkov
druhov chudší bylinné patro. Velká ást porost  p esto odpovídá p irozenému
druhovému složení vzhledem ke stanovištním podmínkám. Krom hlavních složek
d evinného patra, kterými jsou Betula pendula, Sambucus nigra, Crataegus spp. div.,
Populus tremula, Quercus robur, Q. petraea, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia se zde vyskytují také porosty Quercus rubra, Picea abies, Larix decidua. Na
suchých místech a mírných svazích s m lkou vrstvou p dy je bylinné patro pom rn
chudé a zastoupené n kolika málo druhy, jako nap . Festuca ovina s. lat, Avenella
flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Viola riviniana, Hieracium
lachenalii, H. murorum, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Melampyrum pratense.
Na m lkých chudších p dách vlhkých depresích roste hojn variabilní populace Betula
pendula, B. pubescens (výskyt v okolí Prahy je vzácný) a jejich k íženec. Místy se
vyskytuje Carpinus betulus. Ke ové patro dopl uje Frangula alnus. Bylinné patro tvo í
nitrofilní a acidofilní druhy jako Rubus fruticosus agg., Molinia caerulea, Deschampsia
flexuosa, Potentilla erecta, Hieracium laevigatum, H. sabaudum, Luzula pilosa,
Lysimachia vulgaris atd. Spole enstva na hlubších, ale ne p íliš vlhkých hn dozemích
mají v d evinném patru astou p ím s Tilia cordata, Acer campestre, Cornus sanguinea
subsp. sanguinea a Coryllus avellana a vyvinuté chudé bylinné patro (Poa nemoralis s.
lat. Hieracium murorum, Melica nutans). Mimo t chto lesních spole enstev p iléhá v
úzkém pruhu na severním okraji podél železni ní trati (EVL R Natura 2000 –
CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj) zajímavý komplex n kolika t n k vzniklých p i
výstavb železnice. Vyskytují se zde místy až rašelinná spole enstva v mozaice s
k ovinnými vrbami (Salix cinerea, Sx. pentadra, Sx. rosmarinifolia), Frangula alnus,
Spiraea salicifolia. V bylinném pat e jsou hojné druhy mok ad  (Phragmites australis,
Agrostis canina, Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris a Carex spp.
div.). Vodní hladina zar stá vodními makrofyty, které snášejí hypertrofiní prost edí
(Lemna minor, Spirodela polyrhiza).

V b ehových porostech sm rov i spádov upravených vodních tok v blízkosti
železni ní trati p evládají vzr stem vyšší druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria,
Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum, Lycopus europaeus, Dactylis glomerata,
Chaerophyllum aromaticum, Galium mollugo agg., Heracleum sphondylium s. lat.,
Scirpus sylvaticus, Agrostis capillaris,, Phalaris arundinacea, Epilobium angustifolium,
E. hirsutum, Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, Sanguisorba officinalis, Poa trivialis,
Symphytum officinale), ruderální a synantropní druhy (Artemisia vulgaris, Calamagrostis
epigeios, Cirsium arvense, Dipsacus fullonum, Potentilla anserina, Rumex obtusifolius,
Solidago gigantea, Urtica dioica) a popínavé rostliny (Convonvulus arvensis, Galium
aparine, Rubus fruticosus agg.). Z d evin jsou pomístn významné porosty Alnus
glutinosa, Salix alba, Sx. caprea, Frangula alnus, Sambucus nigra, Crataegus laevigata,
Fraxinus excelsior, Populus tremula.

Velká ást lu ních porost sousedící s železni ní trati má sušší charakter a je siln
degradovaná. astý je výskyt nep vodních, i rychle se ší ících druh , jako je Solidago
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canadensis nebo Calamagrostis epigejos. Z dalších druh zaznamenáme Tanacetum
vulgare, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Hypericum perforatum, Cirsium arvense,
Dipsacus fullonum, Silene latifolia subsp. alba, Trifolium arvense, Gnaphalium
sylvaticum (tento jinak b žný druh st edních poloh až horských a podhorských oblastí
roste v teplém území Prahy spíše ojedin le a v málo etných populacích). Na pravideln
kosených loukách nalezneme nap . Centaurea jacea subsp. angustifolia, Trisetum
flavescens, Geranium pratense, Vicia sepium, Leucanthemum vulgare agg., Hypericum
perforatum, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Poa spp. div.,
Festuca spp. div., Daucus carota subsp. carota, Lotus corniculatus, Knautia arvensis
subsp. arvensis, Achillea millefolium, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s.
lat., Rumex acetosa. V nižší vrstv bylinného patra se uplat ují Cerastium holosteoides
subsp. triviale, Veronica chamaedrys, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s.
lat., T. repens.

Antropogenní plochy navazující na železni ní tra mají p i okrajích zpevn ných ploch
vyvinutou bu jen velmi sporadickou vegetaci p edevším jednoletých druh  t ídy
Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druh svazu Cynosurion cristati
(Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Poa
annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect.
Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens), nebo jsou tvo eny travinobylinnými
porosty, které je obtížné syntaxonomicky za adit. Jedná se v tšinou o sekundární a
odvozená spole enstva, áste n za aditelná do ádu Arrhenatheretalia, všeobecn
s vysokým podílem ruderálních, synantropních a invazních druh z t ídy Agropyretalia
repentis (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Carex hirta, Convonvulus arvensis,
Lolium perenne, Plantago lanceolata, P. major subsp. major, Potentilla anserina,
Ranunculus repens) a t ídy Galio-Urticetea (Artemisia vulgaris, Cirsium arvense,
Cirsium vulgare, Dactylis glomerata, Geum urbanum, Geranium robertianum, Glechoma
hederacea, Heracleum sphondylium s. lat., Veronica chamaedrys, Urtica dioica).
Charakteristickým rysem porost je silná dominance trav p edevším Calamagrostis
epigeios, Arrhenatherum elatius subsp. elatius a Elytrigia repens. Sporadické bylinné
patro je pomístn dopln no vtroušenými nálety d evin.

Nezpevn né cesty se st edním travnatým pásem v blízkosti železni ní trat jsou
reprezentovány p edevším druhy snášející disturbanci z asociace vytrvalé travinné
vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago major
subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako nap .
Agrostis stolonifera, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina,
Festuca pratensis, Poa pratensis.

Sousední polní kultury s konven ním hospoda ením mají vlivem komplexních
intenzifika ních faktor velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u
které se výrazn projevuje vliv agrotechniky a celkov zp sob konven ního
obhospoda ování. Sukcese spole enstva je každoro n blokována orbou, p ípravou
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p dy, p stitelskými metodami kulturních rostlin, hnojením a ošet ováním herbicidy
r zného chemického složení (podstatn jší rozdíly v druhovém zastoupení polních
plevel  m žeme pozorovat pouze mezi ozimy a ja inami). T žišt výskytu plevelové
vegetace je soust ed no p edevším na polní okraje nebo úzké pojezdové pruhy, které
nejsou zasažených herbicidy, kde zaznamenáme b žn rozší ené druhy plevel
p esahujících z jiných spole enstev jako nap . Anthemis arvensis, Avena fatua,
Capsella bursa-pastoris, Anagalis arvensis, Echinochloa crus-galli, Equisetum arvense,
Fallopia convonvulus, Galium aparine, Geranium pusillum, Galeopsis tetrahit, Lamium
purpureum, Medicago lupulina, Thlaspi arvense, Viola arvensis, Agrostis stolonifera,
Convonvulus arvensis.

Seznam zjišt ných druh rostlin

Acer campestre L. javor babyka

Acer platanoides L. javor mlé

Acer pseudoplatanus L. javor klen

Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha

+ Aesculus hippocastanum L. jírovec ma ál

Agrimonia eupatoria L. epík léka ský

Agrostis canina L. psine ek psí

Agrostis capillaris L. psine ek obecný

Agrostis stolonifera L. psine ek výb žkatý

Achillea millefolium L. eb í ek obecný

Achillea ptarmica L. eb í ek bertrám

Ajuga reptans L. zb hovec plazivý

Alchemilla monticola Opiz kontryhel pastvinný

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande esná ek léka ský

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá

Alopecurus pratensis L. psárka lu ní

Amaranthus blitoides S. Watson laskavec žmindovitý

Anagallis arvensis L. drchni ka rolní

Angelica sylvestris L. d hel lesní

Anthemis arvensis L. rmen rolní
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Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní

Apera spica-venti (L.) P. B. chundelka metlice

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. husení ek rolní

Arctium lappa L. lopuch v tší

Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
ovsík vyvýšený
pravý

Artemisia vulgaris L. pelyn k ernobýl

Athyrium filix-femina (L.) Roth papratka sami í

Atriplex patula L. lebeda rozkladitá

Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá

Avena fatua L. oves hluchý

Avenella flexuosa (L.) Drejer metli ka k ivolaká

Avenula pratensis (L.) Dum. subsp. pratensis ovsí lu ní pravý

Ballota nigra L. m rnice erná

Barbarea vulgaris R. Br. s. lat. barborka obecná

Bellis perennis L.
sedmikráska
obecná (chudobka)

Berteroa incana (L.) DC. šedivka šedá

Betula pendula Roth b íza b lokorá

Betula pubescens Ehrh. b íza pý itá

Brasica napus L. subsp. napus brukev epka olejka

Bromus inermis Leysser sve ep bezbranný

Bromus sterilis L. sve ep jalový

Bromus tectorum L. sve ep st ešní

Bunias orientalis L. rukevník východní

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth t tina rákosovitá

Calamagrostis epigejos (L.) Roth t tina k ovištní

Calluna vulgaris (L.) Hull v es obecný

Caltha palustris L. s. lat. blatouch bahenní
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Calystegia sepium (L.) R. Br. opletník plotní

Campanula rapunculoides L. zvonek epkovitý

Campanula trachelium L. zvonek kop ivolistý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
kokoška pastuší
tobolka

Cardamine amara L. subsp. amara e išnice ho ká
pravá

Carex acuta L. subsp. acuta ost ice štíhlá pravá

Carex brizoides L. ost ice t eslicovitá

Carex hirta L. ost ice srstnatá

Carex montana L. ost ice horská

Carex vesicaria L. ost ice m chý katá

Carpinus betulus L. habr obecný

Carum carvi L. kmín ko enný

Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli chrpa lu ní
úzkolistá

Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl rožec obecný pravý

Cichorium intybus L. subsp. intybus ekanka obecná
pravá

Circaea lutetiana L. arovník pa ížský

Cirsium arvense (L.) Scop. pchá oset

Cirsium oleraceum (L.) Scop pchá zelinný

Cirsium palustre (L.) Scop. pchá bahenní

Cirsium vulgare (Savi) Ten. pchá obecný

Clematis vitalba L. plamének plotní

Convonvulus arvensis L. svla ec rolní

Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadská

+ Cornus alba L. d ín bílá

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea svída krvavá pravá

Coronilla varia L. i orka pestrá

Corylus avellana L. líska obecná

Crataegus laevigata (Poiret) DC. hloh obecný
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Crataegus monogyna Jacq. hloh jednosemenný

Crepis biennis L. škarda dvouletá

Dactylis glomerata L. srha lalo natá

Daucus carota L. subsp. carota
mrkev obecná
pravá

Descurainia sophia (L.) Prantl úhorník mnohodílný

Deschampsia cespitosa (L.) P. B. metlice trsnatá

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. rosi ka krvavá

Dipsacus fullonum L. št tka planá

Echinochloa crus-galli (L.) P. B. ježatka ku í noha

Echium vulgare L. hadinec obecný

Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý

Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá

Epilobium ciliatum Rafin vrbovka žláznatá

Epilobium collinum C. C. Gmelin vrbovka chlumní

Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá

Epilobium parviflorum Schreber vrbovka malokv tá

Equisetum arvense L. p esli ka rolní

Equisetum sylvaticum L. p esli ka lesní

Erigeron acris L. s. str. turan ostrý

Erigeron annuus (L.) Pers. s. str. turan ro ní

Erysimum cheiranthoides L. trýzel malokv tý

Euonymus europaea L. brslen evropský

Eupatorium cannabium L. sadec konopá

Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve opletka obecná

Festuca ovina L. s. lat. kost ava ov í

Festuca pratensis Huds. kost ava lu ní

Festuca rubra L. s. lat. kost ava ervená

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. tužebník jilmový

Fragaria vesca L. jahodník obecný
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Fragaria viridis (Duchesne) Weston jahodník trávnice

Frangula alnus Mill. krušina olšová

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý

Galeopsis pubescens Besser konopice pý itá

Galeopsis tetrahit L. konopice polní

Galium aparine L. svízel p ítula

Galium mollugo agg. svízel povázka

Galium verum L. s. str. svízel sy iš ový

Geranium pratense L. kakost lu ní

Geranium pusillum Burm. fil. kakost mali ký

Geranium robertianum L. kakost smrdutý

Geum urbanum L. kuklík m stský

Glechoma hederacea L. popenec obecný

Glyceria maxima (Hartman) Holmberg zblochan vodní

Gnaphalium sylvaticum L. prot ž lesní

Hedera helix L. b e an popínavý

Heracleum sphondylium L. s. lat. bolševník obecný

Hieracium laevigatum Willd. jest ábník hladký

Hieracium lachenalii Suter jest ábník
Lachenal v

Hieracium murorum L. jest ábník zední

Hieracium sabaudum L. jest ábník savojský

Holcus mollis L. medyn k m kký

Humulus lupulus L. chmel otá ivý

Hypericum perforatum L. t ezalka te kovaná

Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná

Chaerophyllum bulbosum L. krabilice hlíznatá

Chelidonium majus L. vlaštovi ník v tší

Chenopodium album L. s. str. merlík bílý

Chenopodium ficifolium Sm. merlík fíkolistý

Chenopodium suecicum J. Murr merlík švédský
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Impatiens parviflora DC.
netýkavka
malokv tá

Inula britanica L. oman britský

Iris pseudacorus L. kosatec žlutý

+ Juglans regia L. o ešák královský

Juncus bufonius L. s. str. sítina žabí

Juncus conglomeratus L. sítina klubkatá

Juncus effusus L. sítina rozkladitá

Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis
chrastavec rolní
pravý

Lactuca serriola L. locika kompasová

Lamium album L. hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L. hluchavka objímavá

Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum L. hluchavka nachová

Lapsana communis L. kapustka obecná

Larix decidua Mill. mod ín opadavý

Lathyrus pratensis L. hrachor lu ní

Lemna minor L. ok ehek menší

Leontodon autumnalis L. máchelka podzimní

Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub máchelka srstnatá
olysalá

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus máchelka srstnatá
pravá

Leucanthemum vulgare agg. kopretina bílá

Ligustrum vulgare L. pta í zob obecný

Lolium multiflorum Lamk. jílek mnohokv tý

Lolium perenne L. jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L. štírovník r žkatý

Luzula campestris (L.) DC. s. str. bika ladní

Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Wilmott s. l. bika b lavá

Luzula pilosa (L.) Willd. bika chlupatá
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+ Lycium barbatum L. kustovnice cizí

Lycopus europaeus L. karbinec evropský

Lysimachia nummularia L. vrbina penízková

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná

Lythrum salicaria L. kyprej vrbice

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt pstro ek dvoulistý

+ Malus domestica Borkh. jablo domácí

Matricaria discoidea DC. he mánek ter ovitý

Matricaria recutita L. he mánek pravý

Medicago falcata L. tolice srpovitá

Medicago lupulina L. tolice d telová

Melampyrum pratense L. ernýš lu ní

Melica nutans L. strdivka nící

Melilotus albus Medik. komonice bílá

Melilotus officinalis (L.) Pallas komonice léka ská

Mentha arvensis L. máta rolní

Mentha longifolia (L.) L. máta dlouholistá

Molinia caerulea (L.) Moench bezkolenec modrý

Mycelis muralis (L.) Dum. mlé ka zední

Myosotis arvensis (L.) Hill pomn nka rolní

Myosotis palustris agg. pomn nka bahenní

Myosoton aquaticum (L.) Moench k ehkýš vodní

Oenothera biennis L. pupalka dvouletá

Papaver rhoeas L. mák vl í

+ Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch loubinec popínavý

Pastinaca sativa L. s. lat. pastinák setý

Persicaria amphibia (L.) Delarbre rdesno obojživelné

Persicaria maculosa S. F. Gray rdesno ervivec

Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá

Philadelphus coronarius L. pustoryl v ncový

Phleum pratense L. bojínek lu ní
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Phragmites australis (Cav.) Steud. rákos obecný

Picea abies (L.) Karsten smrk ztepilý

Picris hieracioides L. ho ík
jest ábníkovitý

Pinus sylvestris L. borovice lesní

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý

Plantago major L. subsp. major jitrocel v tší pravý

Plantago media agg. jitrocel prost ední

Poa annua L. subsp. annua lipnice ro ní pravá

Poa nemoralis L. s. lat. lipnice hajní

Poa palustris L. subsp. palustris lipnice bahenní
pravá

Poa pratensis L. lipnice lu ní

Poa trivialis L. lipnice lu ní

Polygonum aviculare agg. truskavec pta í

Populus tremula L. topol osika

+ Populus x canadensis Moench topol kanadský

Potentilla anserina L. mochna husí

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník

Potentilla reptans L. mochna plazivá

Prunella vulgaris L. ernohlávek obecný

Prunus avium (L.) L. t eše pta í

+ Prunus domestica L.
slivo švestka
(švestka)

+ Prunus insititia L. slivo obecná
(slíva)

Prunus padus L. subsp. padus st emcha obecná
pravá

Prunus spinosa L. trnka obecná

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn hasivka orli í

Pyrus communis L. hruše obecná

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. dub zimní (drnák)
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Quercus robur L. dub letní

+ Quercus rubra L. dub ervený

Ranunculus acris L. subsp. acris prysky ník prudký
pravý

Ranunculus auricomus agg. prysky ník zlatožlutý

Ranunculus repens L. prysky ník plazivý

Raphanus raphanistrum L. edkev ohnice

Reseda lutea L. rýt žlutý

+ Reynoutria japonica Houtt. s. str. k ídlatka japonská

+ Rhus hirta (L.) Sudw. škumpa orobincová

+ Robinia pseudacacia L. trnovník akát

Rosa canina L. r že šípková

Rosa gallica L. r že galská

Rosa rugosa Thunb. r že svraskalá

Rubus fruticosus agg. ostružník k ovitý

Rubus idaeus L. ostružiník maliník
(maliník)

Rubus L. spp. ostružník

Rumex obtusifolius L. š ovík tupolistý

Rumex thyrsiflorus Fingerh. š ovík rozv tvený

Sagina procumbens L. úrazník položený

Salix alba L. vrba bílá

Salix caprea L. vrba jíva

Salix cinerea L. vrba popelavá

Salix fragilis L. vrba k ehká

Salix pentadra L. vrba p timužná

C3 Salix rosmarinifolia L. vrba rozmarýnolistá

Sambucus nigra L. bez erný

Sambucus racemosa L. bez ervený

Sanguisorba officinalis L. krvavec toten

Saponaria officinalis L. mydlice léka ská
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Scirpus sylvaticus L. sk ípina lesní

Scrophularia nodosa L. krti ník hlíznatý

Selinum carvifolia (L.) L olešník kmínolistý

Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.
star ek Fuchs v (s.
vej itý)

Setaria pumila (Poiret) R. et Sch. bér sivý

Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis bér zelený pravý

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet silenka širolistá bílá

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
silenka nadmutá
pravá

Sisymbirum officinale (L.) Scop. hulevník léka ský

+ Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský

+ Solidago gigantea Ait. zlatobýl obrovský

Sonchus arvensis L. mlé rolní

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia je áb pta í pravý

Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl ku inka ervená

C3 Spiraea salicifolia L. tavolník vrbolistý

Spirodela polyrhiza (L.) Scheiden závitka
mnohoko enná

Stachys palustris L. istec bahenní

Stellaria holostea L. pta inec velkokv tý

Stellaria media (L.) Vill. pta inec prost ední

Stellaria nemorum L. pta inec hajní

+ Symphoricarpos albus (L.) Blake pámelník bílý

Symphytum officinale L. kostival léka ský

+ Syringa vulgaris L. še ík obecný

Tanacetum vulgare L. vrati obecný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. llgaard et Št pánek pampeliška
"léka ská"

Thlaspi arvense L. penízek rolní

+ Thuja occidentalis L. zerav západní (túje)

Tilia cordata Mill. lípa srd itá
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Tragopogon orientalis L. kozí brada východní

Trifolium arvense L. jetel rolní

Trifolium campestre Schreber jetel ladní

Trifolium pratense L. s. lat. jetel lu ní

Trifolium repens L. jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. he mánkovec
nevonný

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojšt t žlutavý

Tussilago farfara L. podb l léka ský

Typha latifolia L. orobinec širokolistý

C4a Ulmus minor Mill. jilm habrolistý

Urtica dioica L. kop iva dvoudomá

Vaccinium myrtillus L. bor vka (brusnice
bor vka)

Verbascum nigrum L. divizna erná

Verbascum thapsus L. divizna malokv tá

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek

Veronica officinalis L. rozrazil léka ský

Vicia cracca L. vikev pta í

Vicia sepium L. vikev plotní

Vicia tetrasperma (L.) Schreber vikev ty semenná

Viola arvensis Murray violka rolní

Viola riviniana Rchb. violka Rivinova
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Fauna

Zkratky a vysv tlivky: observ. – observavit (pozoroval). Symbol § ve sloupci „Stupe
ochrany“ ozna uje druhy zvlášt chrán né podle p ílohy vyhlášky MŽP R . 395/1992
Sb. ve zn ní vyhlášky . 175/2006 Sb. (§§ – druhy siln ohrožené, § – druhy ohrožené).
Kategorie ohroženosti pro bezobratlé jsou p evzaty z práce FARKA E et al. (2005), pro
obratlovce podle práce PLESNÍKA et al. (2003): EN – ohrožený a LC – málo dot ený.
Pro za azení jednotlivých druh st evlíkovitých do bioindika ních skupin (BS) bylo
použito hodnocení podle H RKY et al. (1996):

A – adaptabilní; druhy osídlující více nebo mén  p irozené nebo p irozenému stavu
blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dob e regenerovaných biotopech, zvlášt
v blízkosti p vodních ploch. Tato nejpo etn jší skupina zahrnuje p edevším typické
druhy lesních porost , i um lých, pob ežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy lu in,
pastvin a jiných travních porost  typu paraklimax .

E – eurytopní; druhy, které nemají asto žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu
prost edí, druhy nestabilních, m nících se habitat , stejn jako druhy, které obývají
siln antropogenn ovlivn nou, tedy poškozenou krajinu. Zahrnuje i expansivní druhy,
ší ící se v sou asné dob na t chto nestabilních habitatech a rozši ující sv j areál,
stejn jako expansivní druhy, které v sou asné dob ustupují, i nestálé migranty.

Pro za azení pavouk do BS byla použita klasifikace upravená podle BUCHARA &
R ŽI KY (2002): R – druhy schopné pronikat do kulturního lesa a E – druhy
expanzivní.

Tabulka 1. P ehled zjišt ných druh

Na lokalit se
rozmnožuje

Potravn
vázán na
lokalitu

Stupe
ochrany

podle
vyhlášky

395/92 Sb.

Poznámka

M kkýši (Mollusca)

bahnatka malá (Galba truncatula)
LC + + observ.

hlemýž zahradní (Helix pomatia)
LC + +

observ.

jantarka obecná (Succinea putris)
LC + +

observ.

janta i ka podlouhlá (Succinella
oblonga) LC + +

observ.

oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica)
LC + +

observ.
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páskovka hajní (Cepaea
nemoralis) LC + +

observ.

páskovka ke ová (Cepaea
hortensis) LC + +

observ.

plamatka lesní (Arianta
arbustorum) LC + +

observ.

plzák hn dý (Arion fuscus) LC + + observ.

plzák špan lský (Arion lusitanicus)
LC + +

observ.

sím nka nejmenší (Carychium
minimum) LC + +

observ.

sklen nka pr svitná (Vitrina
pellucida) LC + +

observ.

v etenatka obecná (Alinda
biplicata) LC + +

observ.

v etenovka hladká (Cochlodina
laminata) LC + +

observ.

závornatka kyjovitá (Clausilia
pumila) LC + +

observ.

Pavouci (Araneae)

b žník ke ový (Xysticus audax) E + + observ.

elistnatka (Pachygnatha clercki)
E + +

observ.

k ižák obecný (Araneus
diadematus) E + +

observ.

k ižák pruhovaný (Argiope
bruennichi) E + +

observ.

pavu enka hrabanková (Micrargus
herbigradus) E + +

observ.

plachetnatka jazý ková (Diplostyla
concolor) E + +

observ.

plachetnatka ke ová (Linyphia
triangularis) E + +

observ.

plachetnatka stinná (Tenuiphantes
tenebricola) R + +

observ.

pun ošká zemní (Coelotes
terrestris) R + +

observ.

slí ák hajní (Pardosa lugubris) R + + observ.

slí ák šedý (Alopecosa
pulverulenta) E + +

observ.
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slí ák vlhkomilný (Pirata
hygrophilus) R + +

observ.

slí ák zemní (Trochosa terricola)
E + +

observ.

snova ka oválná (Enoplognatha
ovata) E + +

observ.

záp edník ke ový (Clubiona
pallidula) E + +

observ.

záp edník žlutý (Clubiona
lutescens) E + +

observ.

zora obecná (Zora spinimana) R + + observ.

Vážky (Odonata)

šídlatka páskovaná (Lestes
sponsa) +

observ.

šidélko páskované (Coenagrion
puella)

+ +

šidélko v tší (Ischnura elegans) + + observ.

šidélko kroužkované (Enallagma
cyathigerum) + +

šídlo modré (Aeshna cyanea) + + observ.

šídlo velké (Aeshna grandis) + + observ.

šídlo pestré (Aeshna mixta) + + observ.

šídlo královské (Anax imperator) + + observ.

lesklice zelenavá (Somatochlora
metallica)

+ +
observ.

vážka ploská (Libellula depressa) + + observ.

vážka ty skvrnná (Libellula
quadrimaculata) + +

observ.

vážka rudá (Sympetrum
sanguineum) + +

observ.

vážka obecná (Sympetrum
vulgatum) + +

observ.

Brouci (Coleoptera)

st evlíkovití (Carabidae)

kvapník (Amara communis) A + +

kvapník (Amara familiaris) E + +

kvapník (Amara plebeja) E + +

kvapník (Amara similata) E + +
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kvapník (Harpalus latus) A + +

šídlatec (Bembidion articulatum
articulatum) E + +

šídlatec (Bembidion bruxellense)
A + +

šídlatec (Bembidion deletum) A + +

šídlatec (Bembidion lampros) E + +

šídlatec (Bembidion obtusum) E + +

šídlatec (Bembidion
quadrimaculatum
quadrimaculatum) E

+ +

st evlík (Abax parallelepipedus) A + +

st evlík (Abax parallelus) A + +

st evlík (Agonum marginatum) A + +

st evlík (Agonum muelleri) E + +

st evlík (Agonum viduum) A + +

st evlík (Anisodactylus binotatus)
E + +

st evlík fialový (Carabus violaceus
violaceus) A + +

st evlík zahradní (Carabus
hortensis hortensis) A + +

st evlík (Loricera pilicornis
pilicornis) E + +

st evlík (Nebria brevicollis) A + +

st evlík (Notiophilus biguttatus) A + +

st evlík (Notiophilus palustris) E + +

st evlík (Patrobus atrorufus) A + +

st evlík (Platynus assimilis) A + +

st evlík (Pterostichus niger niger)
E + +

st evlík (Pterostichus nigrita) E + +

st evlík (Pterostichus
oblongopunctatus
oblongopunctatus) E

+ +

st evlík (Pterostichus strenuus) E + +

st evlík (Trechus quadristriatus) E + +
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mrchožroutovití (Silphidae)

mrchožrout znamenaný
(Oiceoptoma thoracica) + +

mrchožrout (Phosphuga atrata) + +

nosorožíkovití (Dynastidae)

nosorožík kapucínek (Oryctes
nasicornis) EN § v areálu restaurace U lesa,

na sv tlo

tesa íkovití (Cerambycidae)

tesa ík borový (Spondylis
buprestoides)

+ +

tesa ík ernošpi ký (Stenurella
melanura) + +

tesa ík obecný (Stictoleptura
rubra)

+ +

tesa ík piluna (Prionus coriarius) + +

tesa ík skvrnitý (Rutpela maculata) + +

tesa ík (Stenurella bifasciata) + +

Motýli (Lepidoptera)

babo ka admirál (Vanessa
atalanta)

+ +
observ.

babo ka bodláková (Vanessa
cardui)

+ +
observ.

babo ka paví oko (Inachis io) + + observ.

b lásek epový (Pieris rapae) + observ.

oká zední (Lasiommata megera) + + observ.

soumra ník rezavý (Ochlodes
sylvanus)

+ +
observ.

Obojživelníci (Amphibia)

olek obecný (Triturus vulgaris) + + §§

mok ad, asi 450 m
východn od hájovny
Štamberk (km 390,0);
observ.

ropucha obecná (Bufo bufo) + + §
asi 100 m východn od
intravilánu M Klánovice,
v poloze Zálesí; observ.

ropucha zelená (Bufo viridis) + + §§ jižní ást M Klánovice,
v poloze V pátém; observ.

skokan hn dý (Rana temporaria) + + observ.



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

91

skokan štíhlý (Rana dalmatina) + + §§
mok ad v PR Klánovický
les-Cyrilov (km 389,5);
observ.

zelení skokani (Pelophylax
esculentus complex) + + §§

mok ad v PR Klánovický
les-Cyrilov (km 389,5);
observ.

Plazi (Reptilia)

ješt rka obecná (Lacerta agilis) + + §§
více jedinc podél náspu
železni ní trati (mezi km
389,0-392,5); observ.

slepýš k ehký (Anguis fragilis) + + §§
východní ást intravilánu
M Klánovice, v poloze
Zálesí; observ.

Ptáci Hnízdí Potravn
vázán na
lokalitu

Stupe
ochrany
podle
vyhlášky
395/92 Sb.

Poznámka

Bažant obecný  (Phasianus
colchicus)

? + Druh širšího okolí

Brhlík lesní (Sitta europaea) + +

Budní ek menší (Phylloscopus
collybita)

+ +

Budní ek v tší (Phylloscopus
trochilus

+ +

ervenka obecná (Erithacus
rubecula)

+ +

Drozd kví ala (Turdus pilaris) + +

Drozd zp vný (Turdus philomelos) + +

Holub h ivná  (Columba palumbus) + ?

Kalous ušatý (Asio otus) -

Kán lesní (Buteo buteo) -

Konipas bílý (Motacilla alba) +-

Koroptev polní (Perdix perdix) + § Využívá ekotonu
polních kultur.

Kos erný (Turdus merula) +

Krahujec obecný (Accipiter nissus) ? ? § Lokalitu navšt vuje
náhodn , hnízdí mimo
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lokalitu.

Kuka ka obecná (Cuculus canorus) + -

Mlyna ík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)

+

P nice ernohlavá (Sylvia
atricapilla)

?

P nice hn dok ídlá (Sylvia
communis)

?

P nice slavíková (Sylvia borin) ?

P nkava obecná (Fringilla coelebs) +

Pochop rákosní (Circus
aeruginosus)

+ ? § Loví v širokém okolí
v otev ené krajin

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) -

Puštík obecný (Strix aluco) ? ?

Rehek domácí (Phoenicurus
ochruros)

? -

Sedmihlásek hajní (Hipolais
icterina)

+ +

Sk ivan polní (Alauda arvensis) - -

Sojka obecná (Garrulus glandarius +

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) +

Strakapoud velký (Dendrocopos
major)

+

Strnad obecný (Emberiza citrinella) +

St ízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)

?

Sýkora ko adra (Parus major) + +

Sýkora lužní(Parus atricapilla)

Sýkora mod inka (Parus coeruleus) + +

Šoupálek r. (Certhia sp.) + +

Špa ek obecný (Sturnus vulgaris) - Druh širšího okolí

uhýk obecný (Lanius collurio) + ? § Vyžaduje rozptýlenou
nelesní zele

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - - § Náhodný p elet nad
lokalitou

Zvonek zelený (Carduelis chloris) ?

Zvonohlík zahradní (Serinus ? Druh širšího okolí
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serinus)

Žluna zelená (Picus viridis) ? ?

Savci

Na lokalit se
rozmnožuje

Potravn
vázán na
lokalitu

Stupe
ochrany podle
vyhlášky
395/92

Poznámka

Hraboš polní - (Microtus arvalis) + áste n -

Hryzec vodní (Arvicola terrestris) + áste n -

Krtek obecný – (Talpa europea) + áste n -

Kuna skalní (Martes foinea) + áste n

Liška obecná (Vulpes vulpes) + áste n

Myšice k ovinná (Apodemus
sylvaticus)

+ + -

Myšice lesní (Apodemus flavicollis) + + -

Rejsek malý (Sorex minutus) + + -

Rejsek obecný – Sorex araneus + + -

Srnec obecný (Capreolus
capreolus)

+ áste n -

Zajíc polní (Lepus europeus) + + -

Prase divoké (Sus scrofa) áste n -

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability.

Zám r p edstavuje liniovou trasu stávajícího železni ního koridoru tvo eného p evážn
trojkolejnou tratí.

Prvky územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovn

Zám r prochází biocentrem nadregionálního významu s názvem NRBC Vidrholec (1434
ha). Podstatnou ást lokality tvo í rozsáhlý lesní komplex v n mž je PR Klánovický les-
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Cyrilov, který je rozd len na t i samostatné chrán né celky, které leží na k.ú. Horní
Po ernice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Šestajovice u Prahy, Úvaly u Prahy a Jirny.

Dále zám r – stávající železni ní tra  k íží regionální biokoridor navržený
(nefunk ní) v km 394,050. V km 3 94,050 je navržen regionální biokoridor, spojující
nadregionální biocentrum NRBC 5 a lokální biocentrum (soutok B chovického a
Blatovského potoka). Navržený regionální biokoridor není proveden ani navržen jako
mimoúrov ový. Nejbližší mostní objekt vhodný pro udržení kontinuity bioty je v km
393,829 — SO 2301 p es Blatovský potok

Regionální biokoridor navržený v km 387,200.

V km 387,200 je navržen regionální biokoridor, spojující nadregionální biocentrum
NRBC 5 a lokální biokoridor Výmola. Osa navrženého regionální biokoridor je vedena
vodním tokem Výmola.

Prvky územního systému ekologické stability lokální úrovn

Lokální biokoridor navržený (nefunk ní) v km 386,830.

V km 386,830 je navržen lokální biokoridor, který tvo í alternativu p edchozímu
biokoridoru, áste n je veden zahradami což omezuje jeho potenciální pr chodnost.
Je pravd podobné, že k udržení kontinuity bioty bude spíše využíván p edchozí mostní
objekt p es potok Výmola.

C.2.7. Krajina a krajinný ráz, zp sob využívání krajiny

Geologickou stavbu území vyzna uje poloha na okraji eské k ídové pánve, z jejíhož
podloží sm rem k jihu vystupují horniny starších útvar . Zna ný rozsah mají pokryvy
spraší. Reliéf má charakter tabule uklon né od jihu k severozápadu až k
severovýchodu. Plochý povrch zpest ují etná malá, výrazn za íznutá, ale jen 20 – 50
m hluboká údolí. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou lenitostí 30 – 75 m, p i
okrajích vrchovin na jihu má charakter lenité pahorkatiny s výškovou lenitostí 75 –
120 m.

Bioregion leží uprost ed st edních ech, zabírá p ibližn eskobrodskou tabuli. Tvo í
ho plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací háj s malými ostrovy
acidofilních doubrav. Bioregion je dnes z naprosté v tšiny intenzivn zem d lsky
využíván, p esto se zde zachovaly unikátní komplexy p irozených áste n
podmá ených dubových les (Vidrholec).
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Významné krajinné prvky

Pojem Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona . 114/1992 Sb.
v platném zn ní jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny,
která utvá í její typický vzhled nebo p ispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy,
rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany p írody jako VKP, zejména mok ady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i
p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost
sídelních útvar  v etn historických zahrad a park . Ke stavební innosti ovliv ující
VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany p írody.

K ížení s VKP dle §3 zákona . 114/1992 Sb. v platném zn ní

Bezejmenný vodní tok

V km 395,963 k íží tra bezejmenný vodní tok propustem SO 1434. Vzhledem k tomu,
že propustek je v pat železni ního t lesa a prostorové uspo ádání propustku je
vyhovující, navrhuje se pro išt ní propustku, sanace vtokového ela a vtoková jímka.
Tubus propustku je tvo en jednou betonovou troubou.

Funkce VKP bude ovlivn na po dobu výstavby zvýšenou hladinou hluku a emisí.

Blatovský potok

V km 393,829 k íží tra Blatovský potok mostem SO 2301. Stávající klenbový most p es
vodote bude rekonstruován (v etn pot ebného rozší ení) s ohledem na polohu nových
kolejí na most a na požadavek na p evedení kabelových žlab . Na pravé stran se
klenba rozší í novou klenbovou konstrukcí ze železobetonu založenou na mikropilotách.
Volná výška (nového objektu) pod mostem je 2,75 m, jde o rozdíl mezi spodním
povrchem klenby a dnem vodote e. Délka p emost ní je 2,7 m, ší ka mostu pak 16,8 m.

Funkce VKP bude ovlivn na po dobu výstavby zvýšenou hladinou hluku a emisí.

Bezejmenný vodní tok

V km 393,233 k íží tra bezejmenný vodní tok. Místo k ížení nebude upravováno.
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Periodický p ítok Horoušanského potoka

V km 390,220 k íží tra bezejmenný vodní tok mostem SO 2202. Stavební stav
mostního objektu je dobrý, rekonstrukce se provede kv li nevyhovující ší i pro obrys
nutného kolejového lože. Sv tlost mostního otvoru, ani volná výška pod mostem se po
rekonstrukci nezm ní. U nosné konstrukce z stane zachována stávající betonová
klenba i sko epina, provede se reprofilace pohledových ploch. Volná výška (nového
objektu) pod mostem je 2,80 m, jde o rozdíl mezi spodním povrchem klenby a dnem
vodote e. Délka p emost ní je 2,7 m, ší ka mostu pak 15 m.

Funkce VKP bude ovlivn na po dobu výstavby zvýšenou hladinou hluku a emisí.

Výmola

V km 387,144 k íží tra tok Výmola mostem SO 2100. Rekonstrukce tohoto mostu není
sou ástí stavby Modernizace tra ového úseku Praha B chovice – Úvaly.

Funkce VKP nebude ovlivn na.

Zvlášt chrán ná území

Zájmové území áste n zasahuje do p írodní rezervace (dále jen PR) Klánovický les –
Cyrilov (na území Prahy p írodní památka, dále jen PP, Cyrilov a PR Klánovický les, v
okrese Praha-východ PP Klánovický les). Chrán né území zahrnuje n kolik typ
dubových les  p irozené skladby s mok ady.

Další chrán né území, které zasahuje do tra ového úseku, bylo vyhlášeno jako lokalita
soustavy Natura 2000 – CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj (Evropsky významná
lokalita R, dále jen EVL R). Lesní komplex s dominantními acidofilními doubravami a
chudými dubohab inami s reliktem bezkolencové louky na pramenném horizontu na
okraji velkom sta, který zaujímá PR Klánovický les. V blízkosti zájmového území se
nachází na potoce Rokytka PP Po ernický rybník. Jedná se o nejv tší rybník v Praze. V
m lké p ítokové ásti rybníku zaznamenáme vysoké ost icové porosty, v litorálu rybníka
roste Phragmites australis, Typha angustifolia, Phalaris arundinacea. Vodní vegetace
vlastního rybníka je velmi chudá. Mok adní olšina se vyskytuje ve východní ásti, kde v
úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na pravém b ehu ve východní ásti jsou
rozsáhlé porosty vrb. V západní ásti jsou vyvinuty p echody k su ovému lesu a
dubohab in . Porosty p irozeného druhového složení jsou místy nahrazeny akáty.
Severovýchodn od zájmového území leží PP U skal (pískovcové l mky, lokalita fosilní
svrchnok ídové flóry)

Jihovýchodn od zájmového území zaznamenáme PP Klepec I. II., kde je d vodem
ochrany skupina žulových balvan jako doklad selektivní eroze.
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Jižn a jihozápadn od zájmového území leží n kolik vyhlášených chrán ných území:
PP Lítožnice (Ochrana soustavy rybník , p ilehlých podmá ených luk a svah údolí

í anského potoka, významné hnízdišt zejména vodního ptactva.), PP Rohožník –
lom v Dub i (Dv samostatná území a dnes již nepoužívané lomy, mezi Dube kem a
Dub í jsou významnými výchozy evnických k emenc a dalších hornin libe ského
souvrství ordoviku.), PP Meandry Boti e (P irozený meandrovitý tok potoka s b ehovými
porosty s výskytem chrán ných a ohrožených druh ptactva a spole enstvem vodních
živo ich .), PP Obora v Uh ín vsi (Cenný soubor p irozených lesních spole enstev s
bohatým bylinným a ke ovým patrem p edstavuje refugium rostlinstva a živo išstva v
zem d lské a sídelní krajin .), PP Milí ovský les.

Západn a severozápadn od zájmového území zaznamenáme PR V pískovn
(Opušt ná zatopená pískovna se zachovalými mok adními a lu ními porosty.
Významné hnízdišt ptactva.), PP Pražský zlom (Je to jediný odkryv zp ístup ující
plochu Pražského zlomu. Jsou zde zachovány ordovické k emence a b idlice ve svahu
nad Rokytkou s vegetací rumištního charakteru, botanicky nejhodnotn jší je výskyt
Dianthus carthusianorum a Sedum acre na skále.), PP Cihelna v Bažantnici (Bývalá
cihelna v Hloub tín za železni ním mostem. Jeden z nejvýznamn jších odkryv
peruckého a korycanského souvrství eského k ídového útvaru se zkamen lými otisky
rostlin druh Drynaria tumulosa, Nehvizdya obtusa, Myricanthinum amentaceum a
Myrtophyllum geinitzii.), PP Prosecké skály (Výchozy cenomanských pískovc eské
k ídy, které dokumentují vývoj v oblasti Prahy koncem druhohor, s lehkými pís itými
p dami.), PP Bažantnice v Satalicích (Rozsáhlý lesní komplex mezi obcemi Satalice a
Vino . Listnatý porost se starými duby, javory, lípami a jasany byl založen v polovin 18.
století jako bažantnice pat ící vino skému panství sou asn s parkem ve Vino i.), PR
Vino ský park (Krajiná sky cenné území navazující na Bažantnici v Satalicích
p edstavuje refugium druh rostlin a živo ich a sou asn tvo í významné rekrea ní
zázemí pro obyvatele pr myslové sv. ásti Prahy.)
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Mapa širších vztah se zákresem maloplošných ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000

Natura 2000

V blízkosti zám ru se nacházejí následující lokality soustavy Natura 2000.

CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj (Evropsky významná lokalita R, dále jen EVL
R). Lesní komplex s dominantními acidofilními doubravami a chudými dubohab inami

s reliktem bezkolencové louky na pramenném horizontu na okraji velkom sta.

Severovýchodn od zájmového území leží EVL R soustavy Natura 2000 –
CZ0214007 Káraný-Hrbá kovy t n , která p edstavuje mozaiku p írodov dn velmi
unikátních vodních, mok adních, lu ních a lesních spole enstev vyvinutých v široké
í ní niv a která je biotopem n kterých živo išných skupin, jako obojživelníci (v etn

Triturus cristatus) i d evního hmyzu (výskyt Lucanus cervus).

Další blízkou lokalitou je CZ0213058 Lom na Placht (EVL R). Lom na " í anskou
žulu", na jehož dn se nalézají 2 v tší a n kolik menších periodických m lkých t ní,
napájené pouze srážkami, s bohatou submerzní vegetací, v okolí s jívovými, b ezovými
a akátovými nálety. Naturová lokalita tvo í významnou lokalitu pro Bombina bombina a
Triturus cristatus.

CZ0113002 Milí ovský les (Enkláva lesních porost , vlhkých luk a soustavy rybník s
b ehovými porosty a starými duby na hrázi. Celkov lze íci, že se jedná o porosty s
dob e zachovalou strukturou stromového i ke ového patra. Lokalita je vymezená pro
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ochranu Cerambyx cerdo, ale po etnost na lokalit i rozsah vlastního výskytu jsou spíše
pr m rné.

CZ0113774 Praha – Let any s nejhodnotn jší ástí území vyhlášenou jako národní
p írodní rezervace Letišt Let any zahrnuje rozsáhlé sportovní letišt obklopené
m stskou zástavbou s pravideln se eným trvalý travní porostem svazu Arrhenatherion
a Cynosurion, s výskytem velmi po etné populace Spermophilus citellus v R.).
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Fotodokumentace

Do asné vodní plochy v t sné blízkosti železni ní trati jsou cenné pro rostliny i živo ichy

Pruhové zna ení ZCHÚ v blízkosti trat .
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Jednoleté rostliny rodu k ídlatka dokáží b hem n kolika let kolonizovat zna né plochy. Foto
z porušeného povrchu u železni ního náspu v lokalit zám ru (Klánovice).

Plochy p iléhající kolejišti jsou mnohdy siln ruderalizované.To je velkým nebezpe ím pro citlivé
ekosystémy kontaktních maloplošných zvlášt chrán ných území.
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Architektonické a jiné historické památky

Dle vyjád ení Odboru Územního rozvoje a památkové pé e M Ú Brandýs nad Labem a
odboru památkové pé e Magistrátu hlavního m sta Prahy je tento zám r z hlediska
zájmú státní památkové pé e p ípustný.

Archeologie

Území, na kterém se stavba uskute ní je nutné pokládat za území s archeologickými
nálezy ve smyslu §22 odst.2, zákona .20/1987 Sb., v platném zn ní. B hem
stavebních prací m že dojít k archeologickým nález m a proto je nutné zabezpe it
archeologicky dozor na stavb . Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá
§22 a §23 zákona .20/1987 Sb., v platném zn ní.

- ohlásit již od doby p ípravy stavby zám r provést zemní práce Archeologickému
ústavu AV R

- hlásit p ípadné archeologické nálezy

- umožnit záchranný archeologický výzkum

- úhrada záchranného archeologického výzkumu se ídí ustanovením §22 odst. 2
zákona .20/1987 Sb., v platném zn ní

odst. 2 §22 zákona . 20/1987 Sb.

Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již
od doby p ípravy stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a
umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný
archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, p i jejímž
podnikání vznikla nutnost archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného
archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provád jící
archeologický výzkum.

Oblasti surovinových zdroj a jiných p írodních bohatství
V ešeném území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné oblasti surovinových
zdroj ani jiných p írodních bohatství.
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Jiné charakteristiky životního prost edí
Jiné charakteristiky životního prost edí v rámci p edkládaného zám ru nejsou uvád ny.

Vztah k územn plánovací dokumentaci
Zám r není v rozporu s územním plánem, jak je patrné z p ílohy p edkládané
dokumentace.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území
z hlediska jeho únosného zatížení

Z hlediska velikosti a významnosti vliv na jednotlivé složky životního prost edí lze za
nejvýznamn jší ozna it vliv hluku ze železni ní trati na nejbližší objekty obytné
zástavby a další hygienicky významné objekty podél posuzovaného zám ru. Tato
problematika je podrobn ji ešena v hlukové studii, která je samostatnou p ílohou
p edkládané dokumentace. Dalším nemén významným aspektem je zásah do prvk
d evin rostoucích mimo les. Dendrologickému pr zkumu je v nována samostatná
p íloha p edkládané dokumentace.

Zám r je v ásti navrhované modernizace situován na plochách v kategorii „ZPF“. Dle
uvedené BPEJ se jedná o zábor zem d lské p dy v t íd ochrany III-V, tedy do
skupiny bonitn pr m rných až podr m rných p d, které je možno odejmout ze
zem d lského p dního fondu.

Seznam druh zaznamenaných v zájmovém území obsahuje celkem 301 taxon

vyšších cévnatých rostlin. B hem botanického pr zkumu nebyl v zájmovém biotopu

zjišt n výskyt chrán ného druhu podle vyhlášky . 395/1992 Sb. k zákonu . 114/1992

Sb., o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní. Podle erného a erveného seznamu

cévnatých rostlin R (Procházka 2001) byly v území zaznamenány 2 ohrožené druhy

(C3 – Salix rosmarinifolia a Spiraea salicifolia) a 1 vzácn jší druh vyžadující další

pozornost (C4a – Ulmus minor). S ohledem na pozdní vegeta ní dobu nebylo možné

zaznamenat i další ohrožené druhy, které se mohou vyskytovat v zájmovém území

nebo v navazujících biotopech. Za cenná stanovišt lze považovat zajímavý komplex

n kolika t n k vzniklých p i výstavb železnice. Vyskytují se zde místy až rašelinná

spole enstva v mozaice s k ovinnými vrbami (Salix cinerea, Sx. pentadra, Sx.

rosmarinifolia), Frangula alnus, Spiraea salicifolia. V bylinném pat e jsou hojné druhy

mok ad  (Phragmites australis, Agrostis canina, Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus,

Lysimachia vulgaris a Carex spp. div.). Vodní hladina zar stá vodními makrofyty, které

snášejí hypertrofiní prost edí (Lemna minor, Spirodela polyrhiza).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV ZÁM RU
NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D.I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo a
životní prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické d sledky

Výstavba

Zne išt ní ovzduší

V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciáln projevit zejména zne išt ním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze o ekávat bodové, liniové i plošné zdroje zne išt ní
ovzduší. Pro omezení emisí z provozu recykla ní základny, z plošných zdroj a pro
eliminaci sekundární prašnosti jsou p edkládanou dokumentací navržena opat ení,
která jsou specifikována v kapitole vliv na ovzduší.

Staveništní doprava

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to p edevším sekundární. Pro
proces výstavby lze dále o ekávat krátkodob také navýšení emisí z nákladní dopravy
a tudíž lze o ekávat i áste nou zm n imisní zát že podél komunikací. Tato zm na
bude však jen do asná po dobu rozhodujících zemních prací. Problematickými se
mohou stát p edevším p ípadné p epravní trasy bezprost edn související s obytnou
zástavbou. Z hlediska vliv na životní prost edí je v zásad pouze možné doporu it
respektování následujících opat ení, která by m la eliminovat jak negativní dopady
stavby na ovlivn ní faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro etapu výstavby vyvolané
nároky na použití vybraných komunikací. Pro omezení emisí z plošných zdroj a pro
eliminaci sekundární prašnosti jsou p edkládanou dokumentací navržena následující
opat ení:

- p i výb rovém ízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze
srovnávacích m ítek i specifikování garancí na minimalizování negativních
vliv stavby na životní prost edí a na celkovou délku stavbyå ve výb rovém
ízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních

postup výstavby (s využitím mén hlu ných a životnímu prost edí
šetrných technologií)

- dodavatel stavebních prací zajistí ú innou techniku pro išt ní vozovek,
p edevším v pr b hu provád ní zemních prací; zásoby sypkých stavebních
materiál a ostatních potenciálních zdroj prašnosti budou
minimalizovány; vlastní zemní práce provád t po etapách vždy v rozsahu
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nezbytn nutném; v p ípad nep íznivých klimatických podmínek v období
zemních prací bude provád no skráp ní p íslušných stavebních ploch

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny
komunikace, které budou využívány v etap výstavby a p edpokládané
objemy p epravovaných stavebních hmot na t chto komunikacích a tento
materiál p edložit p íslušnému orgánu ochrany ve ejného zdraví;
dodavatel stavby bude povinen p epravní trasy projednat, p ípadn
respektovat požadavky sm ující k eliminaci narušování faktor pohody
dle požadavku orgánu ochrany ve ejného zdraví

- p ed zahájením stavby bude provedeno místní šet ení o stavu vybraných
používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpov dný za zajišt ní
ádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných p ístupových cest

k za ízením staveniš po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do
p vodního stavu; tato skute nost bude potvrzena místním šet ením po
ukon ení stavby

Za ízení staveniš

Do asné sklady sypkých materiál  b hem výstavby a vlastní zemní práce b hem
výstavby lze považovat za hlavní plošné zdroje zne išt ní ovzduší. Ve sledovaném
úseku lze uvažovat s významn jšími plošnými zdroji zne išt ní ovzduší, kterými budou
p edevším do asné deponie výkopové zeminy. Vzhledem k charakteru zdroje a
sou asné fázi projektové p ípravy nelze rozlohy a dobu trvání jednotlivých zdroj
kvantifikovat. Vzhledem k charakteru zdroje, sou asné fázi projektové p ípravy a
vzhledem k nemožnosti ur it klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje
existovat nelze množství emitovaných škodlivin objektivn a seriozn stanovit. Vlastní
výstavba jakož i do asné skládky sypkých materiál a zemní práce b hem výstavby
nemusí bezprost edn narušovat kvalitu ovzduší, pokud budou b hem výstavby
všechny plošné zdroje chrán ny  p ed vznikem nadm rné prašnosti. Proto jsou
v doporu eních p edkládané dokumentace formulována následující opat ení sm ující
k eliminaci sekundární prašnosti v souvislosti s plošnými zdroji zne išt ní ovzduší:

Z hlediska ploch, které budou používány jako za ízení staveništ lze požadovat
respektování obecných požadavk vedoucích k omezení sekundární prašnosti:

- zemní práce provád t po etapách vždy v rozsahu nezbytn nutném;
dodavatel stavby bude v p ípad nutnosti eliminovat sekundární prašnost
pravidelným kropením prostoru staveništ , deponií zemin a stavebních
komunikací

- dodavatel stavby zajistí ú innou techniku pro išt ní vozovek p edevším
p i zemních pracích a další výstavb ; v p ípad pot eby bude zajišt no
skráp ní plochy staveništ
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Recykla ní základna

Bodovým zdrojem zne išt ní m že být v rámci uvažovaného zám ru recykla ní
základna. Pro tento zdroj byla zpracována rozptylová studie, která je uvedena v další
p íloze p edkládané dokumentace. Vzhledem k situování této recykla ní základny
nedochází ve vztahu k hodnocené frakci PM10 u nejbližší obytné zástavby
k významn jším p ísp vk m, i když v bezprost edním okolí recykla ní linky jsou
dosahovány pom rn vysoké p ísp vky k imisní zát ži. Vzhledem k do asnosti
uvedeného zdroje zne iš ování ovzduší by však jeho provoz ve vybrané lokalit mohl
být považován za akceptovatelný.

Hluková zát ž

Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby.
Na úrovni p edkládané dokumentace sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku,
objektivn obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu
výstavby z hlediska konkrétní hlukové zát že. Modelov je v další ásti dokumentace
provedeno vyhodnocení hlukové zát že z provozu recykla ní základny. Na základ
výše uvedených konstatování jsou pro další p ípravu zám ru z hlediska hluku v etap
výstavby formulována odpovídající doporu ení.

Omezení obslužnosti území

Tato situace bude vyvolaná do asným zhoršením obslužnosti území v souvislosti
s vlastními pracemi na trati. M že být spojena s náhradní dopravou po dobu výluk.
Návrh optimálního postupu výstavby vychází z projednaného rámcového návrhu
jednotlivých etap výstavby, pracovních postup a výluk. Z hlediska silni ní dopravy
bude provoz na p ejezdech omezen vždy jen krátkodob na konání konkrétních prací.

Provoz

Zne išt ní ovzduší

Vzhledem k charakteru zám ru nep edstavuje provoz žádný nový zdroj emisí
ovliv ující imisní zát ž zájmového území. Vzhledem k elektrifikaci modernizovaného
úseku lze p edpokládat snížení emisí související s omezením provozu motorové trakce.

Hluková zát ž

P ílohou p edkládané dokumentace je hluková studie. V této p íloze jsou taktéž
specifikovány vstupy do výpo tu z hlediska o ekávané dopravy na železnici.



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

108

ešené varianty

VARIANTA 1 – Bez protihlukových opat ení: V rámci této varianty je proveden
výpo et p ísp vk zám ru z hlediska provozu uvažovaného zám ru bez p ijetí
protihlukových opat ení.

VARIANTA 2 – S protihlukovými opat eními: V rámci této varianty je proveden
výpo et p ísp vk zám ru z hlediska provozu uvažovaného zám ru s p ijetím
protihlukových opat ení k napln ní legislativních limit .

Vyhodnocení hlukové situace v území bylo ešeno pro porovnání stavu bez realizace
protihlukových opat ení a s navrhovanými protihlukovými opat eními.

Pozn.: Zám r je navržen invariantn . Z metodických d vod byly v rámci Hlukové
studie použity 2 varianty výpo tu – bez protihlukových opat ení a s protihlukovými
opat eními, které slouží k modelování ú innosti t chto opat ení, nep edstavují aktivní
varianty zám ru.

Sociální a ekonomické  d sledky

Je možné uvést následující vlivy na obyvatelstvo:
- p edpokládá se ur ité omezení dopravní obslužnosti v dob výstavby (výluky,

zpožd ní apod.)

- po realizaci stavby dojde ke zlepšení situace pro osoby se sníženou mobilitou
- zvýší se komfort cestování
- mírn zvýšené zatížení hlukem a prachem je možné o ekávat pouze v dob

provád ní stavby – tedy po asov omezenou dobu.
- po realizaci stavby dojde ke zmírn ní „zne išt ní hlukem“ kolem trati (díky

protihlukovým st nám)

Po et obyvatel ovlivn ných ú inky stavby

Vzhledem k situování ešeného úseku se nep edpokládá významné negativní ovlivn ní
obyvatelstva s výjimkou zástavby nejblíže situované k ešenému úseku.

Narušení faktor ovlivn ných ú inky stavby

P ípadné jiné negativní ú inky uvažovaného zám ru z hlediska hodnocení vliv na
životní prost edí krom dokumentací hodnocených vliv nejsou  o ekávány.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to p edevším sekundární. Pro
proces modernizace p edkládaného úseku železni ní trat lze dále o ekávat
krátkodob také navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž lze o ekávat i áste nou
zm nu imisní zát že podél komunikací. Doporu ení pro omezování zejména
sekundární prašnosti v etap výstavby jsou komentována v kapitole vliv na
obyvatelstvo p edkládané dokumentace.

Bodové zdroje

Recykla ní základna

V etap výstavby lze za bodový zdroj zne išt ní považovat vlastní proces recyklace
št rkového lože (drcení a t íd ní materiálu ze št rkového lože). Charakter emisí z
tohoto zdroje lze ozna it jako tuhé emise z p írodních, chemicky nep em n ných,
materiál pom rn velkých rozm r , ímž je výrazn snížena unášecí schopnost a
tudíž i plocha p ípadného vlivu tohoto zdroje. Vstupní podklady pro výpo et jsou
specifikovány v kapitole údaj o výstupech p edkládané dokumentace.

Z hlediska hodnocení recykla ní základny ve vztahu ke zne išt ní ovzduší a hlukové
zát že je z ejmé, že její situování musí spl ovat požadavek na jednoduchou možnost
dopravy št rku k recykla ní základn a odvozu recyklovaného št rku po železnici.
Sou asn by m la být situována v p ijatelné vzdálenosti od obytné zástavby. Dle dosud
projektovaných podklad je uvažováno s umíst ním recykla ní základny
v akceptovatelné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. Vyhodnocení p ísp vk
k imisní zát ži bylo provedeno s využitím metodiky SYMOS 97, verze 2006 a je
uvedeno v p íloze.

Záv r

Vyhodnocení p ísp vk suspendovaných ástic PM10 k imisní zát ži zájmového
území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ro ního
aritmetického pr m ru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický pr m r potom
50 µg.m-3, (s možností p ekro ení této koncentrace 35 krát za rok).
M ené pozadí této škodliviny v zájmovém území na m icích stanicích AIM
nesignalizuje p ekra ování ro ního imisního limitu, epizodn však dochází k
p ekra ování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
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K výpo tu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
zne išt ní ovzduší, který již zohled uje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
V následující sumariza ních tabulkách jsou uvedeny výsledky výpo t , zohled ující ve
výpo tové síti a u bod mimo výpo tovou sí nejnižší a nejvyšší vypo tené koncentrace
sledovaných zne iš ujících látek ( v µg.m-3):

PM10 ro ní koncentrace
P ísp vek RZ Úvaly P ísp vek RZ B chovice

Maximum 1,256 g.m-3 1,168 g.m-3

Maximum v obytné zástavb 0,258 g.m-3 0,033 g.m-3

PM10 denní koncentrace
P ísp vek RZ Úvaly P ísp vek RZ B chovice

Maximum 55,25 g.m -3 58,61 g.m-3

Maximum v obytné zástavb 32,43 g.m -3 3,46 g.m-3

Z výsledk výpo t je patrné že v bezprost edním okolí recykla ní základny m že dojít
k p ekro ení imisního limitu z hlediska 24 hodinového aritmetického pr m ru
(maximální vypo tený p ísp vek iní 58,61 g.m-3). V prostorech s obytnou zástavbou je
již tento p ísp vek podstatn nižší a dosahuje max. 32,43 g.m-3, což je pod
stanoveným limitem pro 36. nejvyšší koncentraci.
Se zvyšováním vzdálenosti od recykla ní základny se p ísp vky frakce PM10 k imisní
zát ži výrazn snižují. Ve vztahu k ro nímu aritmetickému pr m ru je dosažen nejvyšší
p ísp vek k imisní zát ži do 1,256 µg.m-3. Tento p ísp vek lze ozna it za nevýznamný.
Vzhledem k navrženému umíst ní recykla ní základny lze její vliv na imisní zát ž jako
do asného zdroje zne iš ování ovzduší ozna it za málo významný.

Provoz

Elektrifikací železni ní trat lze v nejbližším okolí o ekávat pokles imisní zát že
z d vod  p echodu motorové trakce na trakci elektrickou.

Opat ení:

- p i výb rovém ízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze
srovnávacích m ítek i specifikování garancí na minimalizování negativních
vliv stavby na životní prost edí a na celkovou délku stavbyå ve výb rovém
ízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních

postup výstavby (s využitím mén hlu ných a životnímu prost edí
šetrných technologií)

- dodavatel stavebních prací zajistí ú innou techniku pro išt ní vozovek,
p edevším v pr b hu provád ní zemních prací; zásoby sypkých stavebních
materiál a ostatních potenciálních zdroj prašnosti budou
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minimalizovány; vlastní zemní práce provád t po etapách vždy v rozsahu
nezbytn nutném; v p ípad nep íznivých klimatických podmínek v období
zemních prací bude provád no skráp ní p íslušných stavebních ploch



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

112

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventueln další fyzikální a biologické
charakteristiky

Etapa výstavby

Pro etapu výstavby byla zpracována samostatná studie: Hluk z realizace stavby (Revita
Engineering, 2004), která je uvedena v p íloze s následujícími záv ry:

Mobilní mechanizace

Hlu nost zp sobená provozem mobilních stavebních mechanism pohybujících se po
t lese trati bude po dobu p iblížení mechanism k bezprost edn  p ilehlé obytné
zástavb  p ekra ovat nejvýše p ípustnou hladinu hluku pro den Laeq,lim= 60 dB(A). V
p ípad práce v noci, p i no ním režimu bude v bezprost edn  p ilehlé obytné zástavb
rovn ž p ekro en limit pro no ní dobu Laeq,lim= 40 dB(A). K p ekro ení bude docházet u
objekt ležících v pásmech vyzna ených v p íloze B této studie. Dodavatel stavby musí
s dostate ným p edstihem informovat obyvatele zasažených objekt o nadm rné
hlukové zát ži a na své náklady obyvatel m umožnit náhradní ubytování po dobu
provád ní stavebních inností, jak jsou popsány v p íslušné kapitole studie.
U zasažených objekt se nep edpokládá p ekro ení limit pro vnit ní prostor, nebo  p i
zohledn ní vzduchové nepr zvu nosti b žných typ oken, který p evládá v ešeném
území, pohybující se kolem 25 dB, mohou celkové ekvivalentní hladiny hluku ve
venkovním chrán ném prostoru dosahovat v denní dob až 65 dB, aniž by ve vnit ním
prostoru došlo k prokazatelnému p ekro ení limitu 40 dB(A). V noci nejsou
p edpokládány innosti o hlu nosti p esahující celkovou ekvivalentní hladinu hluku nad
50 dB(A) na fasád chrán ných objekt a tedy lze p edpokládat dodržení limitu 30
dB(A) pro no ní dobu ve vnit ním prostoru.

Samostatné objekty

Provád ním stavebních prací na samostatných objektech (mosty apod.) m že docházet
ke krátkodobému p ekro ení nejvýše p ípustné hladiny hluku pro denní dobu Laeq,lim= 60
dB(A) platnou pro hluk ze stavební innosti v dob od 7:00 do 21:00 hodin, celkové
hladiny hluku pro pracovní den však p ekro eny nebudou. V p ípad provád ní
nadm rn hlu ných specifických inností (bourání, rozbrušování apod.) je nutné
respektovat b žnou pracovní dobu, tyto práce na stavebních objektech ležících v
obytné zástavb nesmí být v žádném p ípad provád ny mimo dobu 7-21 hodin.

Za ízení staveništ

Používáním ploch vyhrazených jako za ízení staveništ nebude zp sobeno p ekro ení
limit u okolní obytné zástavby. V místech, kde by dodavatel stavby uvažoval o
provád ní nadm rn hlu ných inností, se doporu uje umíst ní mobilních
protihlukových barier pro ohrazení ploch pro za ízení staveništ namísto b žného
oplocení.
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Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby.
Na úrovni p edkládané dokumentace sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku,
objektivn obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu
výstavby z hlediska konkrétní hlukové zát že. Z hlediska etapy výstavby jsou proto
formulována pro další projektovou p ípravu následující doporu ení:

- sou ástí provád cích projekt po výb ru zhotovitele stavby bude hluková
studie pro etapu výstavby, která bude organiza ními opat eními
(vylou ením soub hu nejhlu n jších stavebních mechanism ) a
technickými opat eními (použitím mén hlu né stavební techniky)
dokladovat pln ní hygienického limitu pro etapu výstavby, respektive
budou navržena další technická nebo organiza ní opat ení, která budou
z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany
ve ejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby

- dodavatel stavby musí s dostate ným p edstihem informovat obyvatele
p ípadn zasažených objekt o nadm rné asov omezené hlukové zát ži a
na své náklady obyvatel m umožnit náhradní ubytování

- hlu né práce doporu ujeme provád t p evážn v dob od 8 do 17 hodin;
idi i nákladních aut po p íjezdu na staveništ v blízkosti obytné zástavby

po dobu ekání na stavb musí vypnout motor

- p i výb ru dodavatele strojního za ízení pro stavební práce je nutno se ídit
požadavky na minimální hlu nost použitých mechanism , jejichž innost
p i výstavb nezp sobí zhoršení hlukové situace a p ekro ení
hygienických limit

- vlastní výstavbu organiza n zabezpe it zp sobem, který vylou í možnost
narušení faktor pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického
materiálu budou uskute ovány v obytné zástavb v denní dob

- v dob výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb
mechanism a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlu ná za ízení
(nap . kompresory) stínit mobilními akustickými zást nami

- v p ípad použití mobilního drti e a t ídi e budou tyto umíst ny na
za ízení staveniš v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby

- v dalších stupních projektové dokumentace maximáln preferovat umíst ní
recykla ní linky na pozemcích D nebo SŽDC v dostate né vzdálenosti od
obytné zástavby; bude-li tato vzdálenost menší než 200 m, bude nezbytné
toto za ízení ve sm ru obytné zástavby odstínit prozatímní protihlukovou
st nou
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Etapa provozu

Pro posouzení stapy provozu byla zpracována podrobná hluková studie uvedená
v p íloze oznámení s následujícími záv ry:

Statistika protihlukových opat ení

Protihlukové bariéry

Celková tabulka protihlukových st n

íslo Lokalita Stani ení
za átek

Stani ení
konec

Výška

st ny

(konstruk

ní)

(m)

Délka

st ny

(m)

Strana

ve
sm ru
stani e

ní

Povrch

1 Úvaly 386,400 386,900 2,5 500 P ABS
2 386,600 387,080 2,5 480 L ABS
3 386,900 387,080 3 180 P ABS
4 387,200 387,430 3,5 230 P ABS
5 387,200 387,345 3,5 145 L ABS
6 387,345 387,460 5,5 115 L ABS
7 387,460 387,600 3,5 140 P ABS/ABS
8 387,600 388,100 3 500 P ABS/ABS
9 387,700 388,000 4 300 L ABS/ABS
10 388,000 388,200 2,5 200 L ABS
11 388,100 388,350 3 250 P ABS
12 388,200 388,400 4 200 L ABS
13 388,350 388,500 3 150 P ABS
14 388,700 389,100 3,5 400 P ABS
15 388,700 388,900 4,5 200 L ABS
16 Klánovice 392,100 392,600 3,5 500 P ABS
17 392,100 392,370 3,5 270 L ABS
18 391,700 392,100 2,5 400 P ABS
19 Újezd nad Lesy 393,450 393,950 3 500 L ABS
20 393,950 394,350 3 400 L ABS
21 B chovice 394,900 395,100 3 200 L ABS
22 395,100 395,700 3 600 L ABS
23 395,700 396,200 3,5 500 L ABS

St ny
celkem

7360
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Pro všechny protihlukové st ny s absorp ním povrchem doporu ujeme použít typy st n
s absorpcí nad 8 dB (kategorie A3 - dle metodického pokynu CD).

Po realizaci protihlukových st n dojde jednozna n k podstatnému zlepšení akustického
klimatu p esto, že v n kterých lokalitách nebude dosaženo limitních hodnot ve
venkovním prostoru.

Dalšími technickými prost edky používanými pro ochranu objekt podél železni ních
tratí nelze zajistit dodržení hygienických limit pro chrán ný venkovní prostor a pro
chrán ný venkovní prostor staveb v požadavky Na ízení vlády . 148/2006 Sb.

Náklady na další opat ení (nap . prosklené tunely, zahloubení trati i vysoké
protihlukové st ny) by nebyly úm rné výslednému efektu, proto od t chto opat ení bylo
upušt no.

Individuální protihluková opat ení

Návrh individuálních protihlukových opat ení na obytných objektech na všech lokalitách
je sou ástí dokumentace z roku 2004. Zárove jsou tato opat ení sou ástí podmínek
platného územního rozhodnutí z roku 2005.

Stávající platná legislativa (NV 148/2006 Sb.) však ochranu pouze vnit ního
chrán ného prostoru staveb neumož uje.

P esto projektant tato opat ení doporu uje tam, kde nelze zajistit dodržení hygienických
limit pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb dostupnými
prost edky nebo tam, kde náklady na protihlukové st ny nejsou úm rné výslednému
efektu.

Pro individuální protihlukovou ochranu je uvažováno s objekty, jejichž hluková
zát ž 2 m p ed fasádou p ekra uje hranici 55 dB (p edpokládá se útlum stávajících
oken cca 25 dB, což posta í k dodržení hladiny vnit ního hluku 30 dB v no ní dob ).
Pokud kontrolní m ení v rámci zkušebního provozu prokáží, že n které domy tohoto
limitu nedosáhnou, budou na t chto domech opat ení dopln na.

Podrobný rozsah individuálních protihlukových opat ení pro jednotlivé lokality je ešen v
samostatných stavebních objektech projektové dokumentace.

Po ty objekt , u kterých je t eba prov it stav stávajících oken, p ípadn provést
individuální protihluková opat ení:

Úvaly- 150-180 objekt
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Klánovice - 10 - 13 objekt

Újezd nad Lesy - 25 - 30 objekt

B chovice - 20 - 25 objekt

Poznámka: V lokalit  B chovice je zna ná ást objekt zatížena také hlukem ze silni ní
dopravy na eskobrodské komunikaci. Tato zát ž není v hlukové studii zohledn na.

Zatížení objekt je patrné z hlukových map, které jsou sou ástí studie. Ve velké mí e se
jedná o obytné domy o 1 - 2 podlažích, které je vhodné chránit i z n kolika stran.

T mito opat eními bude zabezpe eno dodržení p íslušných hygienických limit pro
vnit ní chrán ný prostor staveb. Celkem je t eba prov it cca 200 - 250 objekt . Rozptyl
hodnot hlukového zatížení u jednotlivých dom je dán jejich polohou vzhledem ke zdroji
a lze ji vy íst z hlukových map. Hladiny hluku jsou uvedeny ve výšce 3 m nad terénem,
hodnoty ve vyšších podlažích jsou uvedeny pouze ve výpo tových bodech. Podrobn jší
informace o rozsahu i požadovaném útlumu individuálních opat ení je uveden ve
stavebních objektech, ešících tuto problematiku.

M ení hluku

Pro dokladování stávající hlukové zát že bylo provedeno m ení hluku v 15.
vytipovaných m ících bodech již pro dokumentaci k územnímu ízení (04/2002).
Rozsah m ení byl konzultován s OHS Praha 10, Jasmínová (viz zápis z konzultace).
M ení provedla firma REVITA Engineering s.r.o. Výsledky m ení jsou uvedeny v
samostatné ásti dokumentace. Pro orientaci uvádíme v následující tabulce rekapitulaci
vypo tených a nam ených i zjišt ných hodnot pro výhledový a stávající stav v denní
i no ní dob ve výšce 4 m nad terénem.

Rekapitulace hodnot pro výhledový a stávající stav

výpo t.

bod/m ící

výhledový stav (den/noc) stávající stav (den/noc)

vypo teno bez
PHS (noc)

vypo teno s
PHS (noc)

Nam eno (porovnáno s
limitem pro noc)

Bechl/ 1 68,7 55,3 54,4
Bech3/  2 66,4 54,3 60,1
Bech4/  3 64,6 59,1 57,2
Ujezd3/ 4 68,7 60,6 63,6
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Újezd/ 5 50,0 50,0 54,0
K12/  6 67,3 57,7 63,6
Kil/ 7 66,8 57,9 58,1
K14/  8 61,0 57,9 61,2
Úvaly 1/        9 64,4 57,7 61,2
Uvaly2/ 10 74,7 63,7 74,8
Uvaly3/ 11 73,8 66,7 66,7
Úvaly 5/ 12 67,6 59,0 57,1
Uvaly6/ 13 64,8 57,4 72,9
Úvaly 7/ 14 62,5 58,0 53,1
Uvaly8/ 15 72,4 61,4 64,6

Komentá k nam eným hodnotám:

Krom Úval jsou nam ené hodnoty výrazn nižší, než hodnoty vypo tené pro
výhledový stav. Tento rozdíl vyplývá z faktu, že v tšina vlakových souprav (p edevším
nákladních) nejede v daném úseku svými plnými rychlostmi, které jsou ve výpo tu pro
porovnání stávajícího stavu uvažovány.

V lokalit Úvaly jsou nam ené hodnoty vyšší díky špatnému stavu železni ního svršku
a výhybek, proto jsou srovnatelné s vypo tenými hodnotami i p i stávajících nižších
rychlostech vlak .

Vibrace

Vibrace jsou mechanická chv ní vznikající p i pr jezdu vozidla po dané trati. Vibrace se
podložím p enášejí do obytné zástavby, kde zp sobují nežádoucí ú inky. P esné
stanovení hodnot zrychlení mechanického chv ní (vibrací) je velmi obtížné. Vibrace v
obytných budovách, kde je m íme a posuzujeme, závisí na mnoha aspektech, jako
nap íklad kvalita železni ního svršku a spodku, geologické pom ry, vzdálenost od osy
komunikace, druh, stá í, kvalita a technický stav budovy, který je ve výpo tu velmi
obtížné postihnout, atd. P esné stanovení výhledových hodnot modelovým výpo tem je
tedy tém nemožné.

Výskyt vyšších hodnot vibrací, než jsou max.p ípustné hodnoty nelze p edem vylou it,
je však nutné p ipomenout, že modernizací trat se nem ní její poloha, dochází pouze k
vým n starých a nefunk ních i špatn fungujících ástí ástmi novými a kvalitn jšími.
Jedná se o nové kolejnice, typu UIC 60, jejich pružné upevn ní s p ímým uložením
kolejnice, vým na pražc , zkvalitn ní št rkového lože a tím zlepšení schopnosti
pohlcovat vibrace, obnova železni ního spodku. Tento kvalitativní posun bude mít za
následek i lepší funkci kolejové dráhy jako celku a tím i snížení hodnot vibrací ší ících
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se do okolí (dle m eních na již realizovaných úsecích se jedná o zlepšení cca o 5 - 7
dB).

M ení vibrací

Pro zjišt ní stávajícího stavu vibrací bylo provedeno m ení vibrací. Rozsah m ení byl
stanoven na základ konzultace na OHS Praha 10, pro lokalitu Úvaly jsou dopln ny
další body.

Výsledky m ení tvo í samostatné p ílohy hlukové studie.

Z výsledk  m ení vibrací vyplývá nutnost položení antivibra ních rohoží v úseku km
393,470 - 393,500, a to v celém profilu trati (lokalita Újezd nad Lesy). V ostatních
úsecích antivibra ní opat ení nejsou nutná, hladiny vibrací se pohybují pod hygienickým
limitem.

Hluk z provád ní stavby

Hluk ze stavební innosti je na základ podrobného stavebního postupu zpracován v
samostatné p íloze dokumentace.

Záv r

P ehledová akustická studie p edkládá aktualizované výsledky výpo tu výhledových
ekvivalentních hladin hluku v p ilehlé obytné zástavb k trati Praha - B chovice - Úvaly.
Jedná se o výhledový stav po dokon ení samotné modernizace trati na rychlosti
zadané zadavatelem. Výpo et zohled uje nové podmínky provozu na modernizované
trati a vyšší procento osobních vlak vybavených diskovými brzdami.

Studie p edkládá možnosti snížení nadm rných ekvivalentních hladin hluku v obytné
zástavb . P edevším se jedná o výstavbu protihlukových bariér, kterých bylo v celém
úseku navrženo celkem 7 360 m. Výstavba st n výrazn zlepší stav hlukového zatížení
v chrán ném venkovním prostoru i v chrán ném venkovním prostoru staveb, nicmén
nedocílí snížení hluku až na limitní hodnoty pro hluk z dopravy, uvedené v Na ízení
vlády . 148/2006 Sb.

Proto jsou pro reálnou ochranu chrán ného vnit ního prostoru staveb doporu ena
odpovídající individuální protihluková opat ení na objektech. Ochranu pouze vnit ního
prostoru staveb však stávající legislativa neumož uje. Dle hlukových map je v
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sou asné dob navrženo k prov ení a p ípadným individuálním opat ením cca 200 -
250 objekt .

Pro zajišt ní souladu s legislativou je pak teoreticky možné použít tzv. „Korekci na
starou zát ž“, která dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. „Použije se v p ípad staré
hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou
hlukovou zát ží se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách, který v chrán ných venkovních prostorech staveb a
v chrán ném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce z stává
zachována i po položení nového povrchu vozovky, vým n kolejového svršku,
pop ípad rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, p i kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlu nosti v chrán ném venkovním prostoru staveb a chrán ném venkovním
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.“

Pak by platil hlukový limit pro starou zát ž – tedy pro Chrán ný venkovní prostor
ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor 70 dB pro den a 65 dB pro noc.
Tento limit by samoz ejm nebyl využit v celém rozsahu, ale s podmínkou omezení
hluku na rozumn dosažitelnou míru v etn protihlukových opat ení na železni ním
svršku, kolejových vozidlech (postupná obm na), navržených protihlukových st n,
dopln ných v prostorech, kde nelze zajistit hladiny hluku 60 dB pro den a 55 dB pro noc
o individuální protihluková opat ení na objektech.

Druhou možností je aby investor požádal o ud lení výjimky z dodržení hygienických
limit pro chrán ný venkovní prostor staveb a pro chrán ný venkovní prostor dle § 31
zák. . 258/2000 Sb. Jako doklad o omezení hluku na rozumn dosažitelnou míru lze
považovat návrh protihlukových st n, dopln ný o individuální protihluková opat ení na
objektech v prostorech, kde nelze zajistit hladiny hluku 60 dB pro den a 55 dB pro noc.

Sou ástí hlukové studie jsou také p ehledové hlukové mapy výhledového stavu pro
návrhové rychlosti (max. 160 km/hod) bez navržených opat ení (situace 1,2,3-4) a
mapy s protihlukovými st nami (15, 25, 35-45).

Samostatnými p ílohami je i ást M ení hluku ve venkovním prostoru, ást Kontrolní
m ení vibrací a ást Hluk ze stavební innosti.

P i zpracování projektové ochrany proti hluku se doporu uje zvážit všechna další reálná
protihluková opat ení zejména u vlastního zdroje hluku. Na základ “Odborného
posudku hlukové studie stavby Rychlodráha Praha-letišt Praha Ruzyn – Kladno I.
etapa“ (Institut Jana Pernera, 2002) je možno konstatovat, že nap . instalací kolejového
svršku s bezstykovou kolejí, s pružným podkladnicovým upevn ním na betonových
pražcích uložených ve št rkovém loži bylo nam eno snížení hluku o 4,0 – 8,7 dB(A)
(dle druhu vlaku) a v pr m rném provozu r zných druh vlak lze o ekávat reálné
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snížení hluku o 4 – 5 dB(A). Zajímavé je, že nejvyšší snížení hluku bylo nam eno u
pantografových souprav (-8,7 dB(A)).

P i zbroušení hlav kolejnic u nové trat lze o ekávat snížení hluku o 1 – 3 dB(A). Na
starší trati (U8 v Berlín -Reinickendorfu) došlo po p ebroušení kolejnic ke snížení
vzdušného hluku o 12 dB(A) (Dráha 8/98).

V doporu eních tohoto textu jsou v rámci problematiky hlukové situace v území
navržena následující opat ení:

- pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou hlukovou
studii pro jednotlivé lokality a chrán nou obytnou zástavbu, v etn návrhu
protihlukových opat ení (na železni ním svršku, kolejových vozidlech -
postupná obm na, navržených protihlukových st n), s doložením jejich
ú innosti; protihluková opat ení musí být dopln na pr kazem, že hluk
z provozu ze železni ní dopravy nep ekro í u chrán ných objekt 60 dB ve
dne a 55 v noci v LAeq,T, dle na ízení vlády . . 148/2006 Sb.; v prostorech,
ve kterých bude i p es tato opat ení signalizováno p ekro ení hluku 60 dB
ve dne a 55 v noci v LAeq,T musí být prokázáno, že hluk a vibrace budou
omezeny na rozumn dosažitelnou míru, navržena protihluková opat ení na
objektech a zárove bude použit institut „staré zát že“ dle p ílohy . 3
Na ízení vlády . 148/2006 Sb. nebo výjimky dle §31 zák. . 258/2000 Sb. –
v tomto p ípad musí být navíc prokázáno, že nebude ohroženo ve ejné
zdraví

- protihlukové st ny ešit z hlediska snížení vliv na krajinu co nejnižší,
p ednostn do 2 m nad terénem technicky ešené tak, aby v p ípad
zjišt ného p ekro ení hlukových limit umož ovaly bezproblémové
zvýšení

- pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii ešící
problematiku vlivu vibrací dle na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací

- po zahájení provozu provést kontrolní m ení hluku vybraných lokalit pro
ov ení záv r hlukové studie a ú innosti navržených protihlukových
opat ení; výb r lokalit pro ov ující m ení bude konzultován s orgánem
ochrany ve ejného zdraví
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodn ní oblasti a na vodní toky

Odvodn ní železni ní trati

Ve sledované oblasti se nachází málo propustné horniny a toto území je rovn ž
charakteristické špatnými spádovými pom ry. V trase železni ní trat (v podélných
p íkopech – místy až ve št rkovém loži) se ve v tším rozsahu vyskytuje podzemní voda
– zejména v zá ezových (od ezových) úsecích – a sou asn zadržená srážková voda
(kolísající dle množství a délky srážek). Proto je p evážná ást území (v Klánovickém
lese) podél trat asto trvale zamok ená s etnými recipienty (t n mi – lužinné vodní
plochy s volnou hladinou a malými rašeliništi/vrchovišti) – které jsou bezodtokové nebo
s pozvolným odtokem vody do stávajících potok nebo ob asných vodote í. V deštivém
období zde pak vystupuje hladina podzemní vody až k úrovni terénu. Niveleta trasy
koleje genereln klesá ve sm ru stani ení tj. z Úval do Prahy, p ilehlý terén klesá v
p í ném sm ru zleva doprava.

Nový návrh odvod ovacího za ízení zachovává p vodní koncepci odvodn ní s
dopln ním na podmínky dnešní trasy dle následujících zásad:

- Navržené odvodn ní zajiš uje pouze odtok povrchových vod z drážního t lesa,
zásadn se neodvod uje území lesa a nesnižuje se hladina podzemní vody v
p ilehlých oblastech lesa.

- Stávající systém p íkop  z stává zachován.

- P íkopy a další odvod ovací za ízení se vyús ují do vodote í, propustk , most a
recipient (lužinných vodních ploch s volnou hladinou).

- P íkopy, které budou p ípadn umíst né pod hladinou podzemní vody, budou
navrženy se zpevn nými svahy.

- Nov upravované tvary zemního t lesa budou navrženy tak, aby byly minimalizovány
zábory pozemk .

Vlivy na jakost vod

Vlivy na jakost podzemních vod

Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody p i stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat p ípadné havárie.

Za havárii jsou podle §40 zákona . 254/2001 Sb. (vodní zákon) považovány p ípady
závažného zhoršení nebo mimo ádného ohrožení jakosti povrchových nebo
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podzemních vod ropnými látkami, zvláš nebezpe nými látkami, pop ípad
radioaktivními zá i i a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chrán ných oblastech p irozené
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdroj . V tomto
zákon jsou stanoveny také povinnosti p vodce havárie p i vzniku havarijního stavu a
s tím související nápravná opat ení.

Doporu ení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásad shodná
s doporu eními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována v další
ásti p edkládané dokumentace.

Vlivy na jakost povrchových vod

Na ploše ZS i v obvodu celé stavby je t eba dodržet bezpe nostní opat ení p i
nakládání s ropnými produkty. Pro tato místa obecn platí d kladné zabezpe ení
odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ve v tší mí e ke kontaminaci
podloží.

Pokud nepo ítáme jednorázový vliv havárií, potom má na jakost vod nejvýznamn jší
vliv vlastní etapa výstavby. Dle názoru zpracovatele dokumentace lze z hlediska
ohrožení jakosti vod v novat pozornost následujícím aspekt m:

- p ed zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opat ení pro
p ípad úniku látek závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem
plánu budou prokazateln seznámeni všichni pracovníci stavby; v p ípad
havárie bude nezbytné postupovat podle pokyn zpracovaných v tomto
plánu

- pro stavbu bude vypracován a  p íslušnému orgánu státní správy
p edložen k odsouhlasení povod ový plán stavby (zapojení do hlásné
povod ové služby)

- na plochách za ízení staveniš v inunda ním území nebudou skladovány
látky škodlivé vodám v etn zásob PHM pro stavební mechanismy

- veškeré odplavitelné látky a stavební su budou bezprost edn z ploch
staveniš v inunda ním území odváženy

- na plochách za ízení staveništ v inunda ním území budou stavební
mechanismy odstaveny v minimálním po tu; pod stojícími stavebními
mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby; stavební
mechanismy vybaveny dostate ným množstvím sana ních prost edk pro
p ípadnou likvidaci únik ropných  látek

- na ploše ZS budou instalována chemická WC pro p íslušný po et
pracovník
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- dopl ování pohonných hmot na ploše ZS je p ípustné pouze v maximáln
nezbytné mí e tzn. v p ípad použití speciálních stavebních mechanizm

- na ploše ZS bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava s
kapacitou min. 90l obsahující sorp ní rohože, hadry, polštá e, havarijní
tmel na ut sn ní, výstražné pásky, ochranné rukavice apod.

- veškerá údržba nebo p ípadné opravy stavebních mechanism budou
provád ny mimo plochu za ízení staveništ

Problematika zajišt ní recykla ní základny

Z hlediska ochrany vod se dále jako prvo adá nutnost jeví vylou ení možnosti ohrožení
kvality a istoty povrchových a podzemních vod zejména v prostoru recykla ní
základny. Obecn lze požadovat, aby zabezpe ení recykla ní základny bylo takového
charakteru, že bude maximáln eliminováno riziko kontaminace povrchových a
podzemních vod v souvislosti s jejím provozem. Z tohoto d vodu je ve vztahu
k recykla ní základn  formulováno následující doporu ení:

- recykla ní základna bude vybudována na zpevn né ploše; vlastní prostor
recykla ní linky a prostor pro uložení prosevu z recyklace bude na
zpevn né ploše vyspádované do bezodtoké záchytné jímky s dostate ným
objemem

Produkce odpadních vod v etap výstavby

Jak je z ejmé z p edcházejících ástí p edkládané dokumentace, v etap výstavby jsou
o ekávány potenciáln kontaminované srážkové vody z prostoru recykla ní linky a
mezideponie prosevu a splaškové odpadní vody v areálech stavebních firem. Z hlediska
likvidace t chto odpadních vod je navrženo respektování následujících opat ení:

- p ed každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recykla ní linky
provést kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o zp sobu likvidace
odpadní vody

- v dalších stupních projektové dokumentace doložit zp sob likvidace
splaškových odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou
být nap . akumulovány v odpovídajících jímkách a dále odváženy na
m stskou istírnu odpadních vod, p ípadn budou na do asných
za ízeních staveniš použita chemická WC respektive mohou využita
stávající sociální za ízení v areálech D nebo SŽDC

- tam, kde je to technicky možné a je p edpoklad ohrožení povrchových vod
z ídit zemní jímky pro záchyt povrchových vod, pop ípad vybavených
odlu ova em ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány
likvidovat je na odpovídajících OV
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- kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na
biodegrada ních základnách v regionu

- v blízkosti vodních tok nesmí být provozována jakákoliv manipulace s
ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesm jí být opravovány
žádné mechanismy (stavební stroje i vozidla), rovn ž zde není p ípustné
jejich parkování

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na za ízeních staveniš v
bezprost edním okolí vodote e musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkap ropných
látek - kontrola bude provád na pravideln , vždy p ed zahájením prací v
t chto územích; v pr b hu krátkodobé odstávky mechanism budou tyto
podloženy  t snými vanami pro p ípadné zachycení uniklých produkt

- v p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodlen odstran na a odvezena a uložena na lokalit ur ené k
t mto ú el m

- v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat p edpokládaná
místa o isty vozidel vyjížd jících na ve ejné komunikace ze staveniš
v etn návrhu za ízení na o istu vozidel

P i provozu

Samotný provoz na trati nem že zásadn ohrozit istotu vod. Úkapy mazacích látek z
projížd jících souprav a p epravovaných kapalných materiál ulpívají na povrchu
št rkového lože, kde se sorbují do prachových ástic mezi št rkovými zrny nebo jsou
zachyceny stabiliza ní vrstvou železni ního spodku. K dalšímu pohybu hutn ným
zemním t lesem nebo k vyplavování nedochází. Ohrožení podzemních vod by bylo
možné pouze p i lokální havárii.
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D.I.5. Vlivy na p du

Vlivy na rozsah a zp sob užívání p dy

Zábor ZPF

Trvalý zábor ZPF p edstavuje 0,0724 ha. Jedná se o velmi malý zábor a tím pádem i
malý vliv na životní prost edí.

Up esn ní odnímání p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona NR
334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, v platném zn ní, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a p dy MŽP R ze dne
1.10.1996 j. 00LP/1067/96, který nabyl ú innosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
lánku III Odnímání p dy ze zem d lského p dního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:

1) P i posuzování žádosti o odn tí zem d lské p dy ze ZPF p ihlíží orgán ochrany
ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odn tí je
na ploše ur ené schválenou dokumentací.

2) Pokud se zem d lská p da požadovaná k odn tí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle lánku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:

a) pro stavbu ve ejn prosp šnou (krom staveb liniových),

b) v zájmu ochrany základních složek životního prost edí,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprost edn
navazujícím na plochy ur ené k nezem d lskému využití schválenou dokumentací
nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximáln 1 200 m2,

d) na plochách bezprost edn navazujících na stávající zástavbu v t ch sídlech, kde
není uvažováno s po ízením dokumentace,

e) tam, kde byl již ud len souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V lánku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny t ídy ochrany zem d lského
p dního fondu, které jsou pro ú ely ochrany ZPF uvedeny v p íloze, nazvané t ídy
ochrany zem d lské p dy. Tato p íloha stanovuje:

1. Do I. t ídy zem d lské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých
klimatických regionech, p evážn v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých,
které je možno odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to
p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro
liniové stavby zásadního významu.

2. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem d lské p dy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických region nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran
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zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmín n
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n zastavitelné.

3. Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s
pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

4. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr m rnou produk ní
schopností v rámci p íslušných klimatických region , s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.

5. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky
(dále jen „BPEJ“), které p edstavují zejména p dy s velmi nízkou produk ní
schopností v etn  p d m lkých, velmi svažitých, hydromorfních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem d lské p dy pro
zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn jší
nezem d lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany
životního prost edí.

Dle uvedené BPEJ se jedná o zábor zem d lské p dy v t íd ochrany III-V, tedy do
skupiny bonitn pr m rných až podr m rných p d, které je možno odejmout ze
zem d lského p dního fondu.

Zábor PUPFL

Trvalý zábor PUPFL p edstavuje 1 132 m2. Do asný zábor PUPFL p edstavuje 913 m2.

Jedná se o velmi malý zábor a tím pádem i malý vliv na životní prost edí.

Všechny zábory jsou podrobn dokumentovány v p ílohách dokumentu.

Jak je patrné z pr vodní zprávy p ípravné dokumentace jakož i z p ílohy  p edkládané
dokumentace, stavba je v souladu s ÚP.

Pro p ípad realizace zám ru jsou v dokumentaci ve vztahu k této problematice
prezentována následující doporu ení:

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový
elaborát pro odn tí zem d lské p dy podle bonit a kultur a odn tí PUPFL
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Zne išt ní p dy

Zám r nevyvolává p i b žném provozu riziko kontaminace p d.

Zm na místní topografie, vliv na stabilitu a erozi p dy

Realizace zám ru je spojena s výrazn jší zm nou místní topografie v d sledku
vybudování nového tra ového t lesa.

Realizace zám ru nemá vliv na stabilitu a erozi p dy.

Vlivy na zvlášt chrán né ásti p írody

Zám r probíhá podél hranice p írodní rezervace (dále jen PR) Klánovický les – Cyrilov

(na území Prahy p írodní památka (dále jen PP) Cyrilov a PR Klánovický les, v okrese

Praha-východ PP Klánovický les). Chrán né území zahrnuje n kolik typ dubových

les  p irozené skladby s mok ady. Významný vliv se zde nep edpokládá, p esto

navrhujeme následující podmínku:

- veškeré stavební práce provád t mimo území p írodní rezervace
Klánovický les – Cyrilov a její ochranné pásmo; v nezbytných p ípadech
postupovat dle zák. . 114/1992 Sb. (výjimka z ochranných podmínek se
stanovenými podmínkami)

Vlivy v d sledku nakládání s odpady

Z hlediska odpad bude v rámci výstavby a provozu pouze provád no jejich
shromaž ování tj. do asné uložení na místech k tomu ur ených a zabezpe ených po
dobu nezbytn nutnou.

Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druh odpad v pr b hu výstavby bude provedena
v rámci zpracování provád cích projekt , kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromaž ování jednotlivých druh odpad budou vytvo eny pot ebné
podmínky. Za dodržování p edpis pro nakládání s odpady, v etn vyhovujícího
zp sobu využití nebo likvidace, které vzniknou v pr b hu výstavby odpovídá p íslušný
pracovník dodavatele stavby (odpadový hospodá ). Tato povinnost bude zapracována
do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpad vznikajících v etap výstavby
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nelze objektivn ur it. Z hlediska problematiky odpad je nezbytné požadovat, aby byly
v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromaž ování nebezpe ných odpad a p ípadných ostatních látek
závadných vodám ze všech p edpokládaných aktivit v rámci stavby
uvažovaného zám ruå tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
ozna ených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodá ství

- v rámci stavby bude vedena o výkopové zemin respektive stavební suti
evidence v deníku, jehož sou ástí budou doklady vystavené akreditovanou
laborato í, prokazující pln ní limit stanovených vyhláškou . 294/2005 Sb.;
o zp sobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základ provedených rozbor zemin v prostoru
staveništ s odkazem na uvedenou vyhlášku

- v provád cích projektech stavby budou up esn ny jednotlivé druhy
odpad z výstavby, jejich množství a p edpokládaný zp sob využití
respektive odstran ní

- dodavatel stavby vytvo í v rámci za ízení staveništ podmínky pro t íd ní a
shromaž ování jednotlivých druh odpad v souladu se stávajícími
p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství; o vznikajících odpadech
v pr b hu stavby a zp sobu jejich odstran ní nebo využití bude vedena
odpovídající evidence; sou ástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etap výstavby nejprve nabídnout k využití

- ke kolaudaci stavby p edložit specifikaci druh a množství odpad
vzniklých v procesu výstavby a doložit zp sob jejich odstran ní nebo
využití

Provoz

P edpokládané druhy a množství jednotlivých odpad z etapy provozu jsou souhrnn
uvedeny v p edcházející ásti p edkládané dokumentace a nelze p edpokládat, že by
hodnocený zám r mohl vyvolávat zm nu v uvedeném seznamu vznikajících odpad .

Jedná se zejména o odpady z hyenických za ízení, kancelá ských objekt a oprav
infrastruktury. S t mito odpady se bude nakládat v souladu s platnými p edpisy. Toto
zajistí provozovatel za ízení nebo firma provád jící opravy infrastruktury.

Vliv lze z hlediska velikosti ozna it za malý, z hlediska významnosti za málo významný.
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D.I.6. Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje

Zám r nep edstavuje významné vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vlivy na faunu

Mezi negativní faktory, které mohou ovlivnit populace p edevším terestrických druh
živo ich (st evlíkovití brouci, obojživelníci a plazi) nutno po ítat rozsáhlejší terénní
úpravy v nejbližším okolí kolejišt , hlavn ve svazích násp . I když veškeré práce
budou provád ny z osy trati, m že rozsah a objem prací do asn zm nit skladbu
zoocenóz dané lokality. Navíc délka i velikost PHS a IPO zcela zm ní vizuální charakter
jednotlivých úsek . Za negativní faktor ve vztahu k faun okolí zám ru je t eba
považovat pom rn dlouho dobu realizace zám ru. Rušení, které je doprovázeno
realizací stavby v dlouhodobém horizontu (až 30m síc pro celý úsek), m že mít
negativní vliv na pohyb obratlovc v blízkosti stavby.

Vlivy na flóru

Seznam druh zaznamenaných v zájmovém území (P íloha 1: Výsledky botanického
pr zkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 301 taxon vyšších cévnatých rostlin.
B hem botanického pr zkumu nebyl v zájmovém biotopu zjišt n výskyt chrán ného
druhu podle vyhlášky . 395/1992 Sb. k zákonu . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a
krajiny, v platném zn ní. Podle erného a erveného seznamu cévnatých rostlin R
(Procházka 2001) byly v území zaznamenány 2 ohrožené druhy (C3 – Salix
rosmarinifolia a Spiraea salicifolia) a 1 vzácn jší druh vyžadující další pozornost (C4a –
Ulmus minor). S ohledem na pozdní vegeta ní dobu nebylo možné zaznamenat i další
ohrožené druhy, které se mohou vyskytovat v zájmovém území nebo v navazujících
biotopech. Za cenná stanovišt lze považovat zajímavý komplex n kolika t n k
vzniklých p i výstavb železnice. Vyskytují se zde místy až rašelinná spole enstva v
mozaice s k ovinnými vrbami (Salix cinerea, Sx. pentadra, Sx. rosmarinifolia), Frangula
alnus, Spiraea salicifolia. V bylinném pat e jsou hojné druhy mok ad  (Phragmites
australis, Agrostis canina, Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris a
Carex spp. div.). Vodní hladina zar stá vodními makrofyty, které snášejí hypertrofiní
prost edí (Lemna minor, Spirodela polyrhiza).

Také je t eba brát v úvahu skute nost, že se v blízkosti zám ru nachází cenná zvlášt
chrán ná území. Proto doporu ujeme pravidelný monitoring na všech lokalitách, kde
došlo k porušení p dního krytu. D vodem je možné rozší ení agresivních invazivních
rosltin p edevším r. k ídlatka (Reynoutria sp.). Monitoring by m l trvat alespo  t i
vegeta ní období a p i zjišt ní semená invazivních rostlin je nutné provést
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individuální likvidaci (nejlépe chemickou) jedinc . V p ípad zjišt ní invaze na n které
lokalit , je nutné monitoring na odpovídající lokalit prodloužit vždy o následující rok.

Vlivy na ekosystémy

Lokalita je sou ástí siln antropogenn ovlivn ného systému t sného okolí trat . Zám r
je liniového charakteru a nese sebou problémy p edevším s možností ší ení p edevším
rostlinných agresor podél trati a následn do citlivých cenných ekosystém zvlášt
chrán ných území. Proto je nutné dodržet dobu minitoringu chránící otev ené lokality
p ed kolonizací invazivními druhy rostlin.

Opat ení:

- v dalším stupni p ípravy provést mapování cenných t n k s rašelinnými
spole enstvy a k ovinnými vrbami podél zám ru; dle technických možností
stanovit podmínky pro jejich zachování

- b hem výstavby a provozu provád t pravidelný monitoring invazivních
rostlin (p edevším r. k ídlatka - Reynoutria sp.) na všech lokalitách, kde
došlo k porušení p dního krytu; monitoring provád t alespo  t i vegeta ní
období a p i zjišt ní semená invazivních rostlin je nutné provést
individuální likvidaci (nejlépe chemickou) jedinc ; v p ípad zjišt ní invaze
na n které lokalit je nutné monitoring na této lokalit prodloužit vždy o
následující rok

- v dalším stupni p ípravy aktualizovat zoologické pr zkumy v jarním a
asn letním aspektu, se zam ením a ov ením hnízd ní pták a ov ením

výskytu obojživelník ; na základ tohoto dopr zkumu up esnit podmínky
pro p ípadné provád ní stavby, v etn ešení p íslušných výjimek ze
zákona a zajišt ní ochrany zjišt ných populací zvlášt chrán ných druh

D.I.8. Vlivy na krajinu v etn ovlivn ní krajinného rázu

Ochrana krajinného rázu dle §12 zákona . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, v
platném zn ní, je významnou možností orgán ochrany p írody regulovat i ovliv ovat
výstavbu a využití území nejenom ve zvlášt chrán ných územích, ale i ve volné
krajin .
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Citace dle §12 zákona

Krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého
místa i oblasti, je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt
chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické m ítko a vztahy v krajin .

Modernizace trati (díky využití stávajícího t lesa trati) neovlivní podstatným zp sobem
krajinný ráz. Ur itou zm nu p edstavují protihlukové st ny, které mohou narušovat
estetické vnímání krajiny, a už volné, nebo zastav né v intravilánu Klánovic a Úval.

Protihlukové st ny

V rámci projektové dokumentace byla zpracována Hluková studie. Na základ hlukové
studie bylo navrženo 7360 m protihlukových st n.

Opat ení:

- protihlukové st ny ešit z hlediska snížení vliv na krajinu co nejnižší,
p ednostn do 2 m nad terénem technicky ešené tak, aby v p ípad
zjišt ného p ekro ení hlukových limit umož ovaly bezproblémové
zvýšení

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Zám r neznamená ovlivn ní zájm památkové pé e, rovn ž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v míst nebo v regionu, ani neovliv uje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vylou it archeologické nálezy.

Zám r neovliv uje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na
dlouhodobé historické osídlení území vylou it ojedin lé archeologické nálezy. Nelze
vylou it, že se bude jednat i o území s výskytem archeologických nález ve smyslu
ustanovení §22 odst. 2 zákona .20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní
pozd jších p edpis . Proto bude  p íslušné organizaci umožn no provedení
archeologického výzkumu. Jeho zajišt ní bude nutné projednat v dostate ném
p edstihu p ed zahájením zemních prací.

Protože se v tomto p ípad jedná o požadavky jednozna n vyplývající z p íslušného
složkového zákona, není nezbytné ve vztahu k uvedené problematice formulovat
v procesu EIA doporu ení pro další projektovou p ípravu.
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D.II. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních
vliv
D.II.1. Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný zám r je v daném území p edkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru p edloženého zám ru je patrné, že
umíst ní p edm tné stavby odpovídá schváleným územním plán m. Z této skute nosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vliv zám ru na životní
prost edí. Z hlediska posuzovaných vliv hodnocených dle kapitoly D.I. p edloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamn jší vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
o ekávat zejména v oblasti vliv hluku. A to p esto, že v rámci realizace uvažovaného
zám ru se p edpokládá významné snížení hladin hluku v území. Ostatní vlivy – na
ovzduší, p du, vodu, na p írodní složky ekosystém a krajinu budou málo významné.

Vlivy hluku, vibrací, imisí, vlivy na živo ichy, rostliny, d eviny, ZPF, PUPFL, vlivy odpad
a zne išt ní št rkového lože jsou vyhodnoceny p íslušnými specializovanými studiemi.

V oblasti uvedených vyhodnocených vliv  p edkládá zpracované oznámení dosud
známé skute nosti o reálných a potenciálních dopadech p edkládaného zám ru jako
vklad do následujícího procesu posuzování vliv na životní prost edí, v etn diskuse
ohledn klad a zápor posuzovaného zám ru.

Z hlediska vliv na ostatní složky životního prost edí, které jsou podrobn ji
komentované v ostatních bodech p edložené dokumentace, lze zám r ozna it
z hlediska velikosti vliv za malý až st edn velký, z hlediska významnosti vliv za málo
významný.

D.II.2. Možnosti p eshrani ních vliv
P eshrani ní vlivy ve spojitosti s p edkládaným zám rem nenastávají.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a
nestandardních stavech
Možnost vzniku havárií je nezbytné p ipustit jak v etap výstavby, tak i v etap provozu.

V etap výstavby havarijní situaci nelze vylou it p i používání stavebních mechanism v
blízkosti vodních tok . Veškeré dopady na okolí se projeví p edevším v kontaminaci
vod a p d.

Také v rámci provozu rizika spo ívají p edevším v možnosti vzniku havárií vlak .
Vzhledem ke skute nosti, že po realizaci zám ru bude úpln vylou ena motorová
trakce a nákladní doprava, lze toto riziko ozna it v etap provozu za minimální.

V p ípad havárie b hem stavby by mohlo dojít k úniku ropných látek do vodote í, i
podzemní vody (p i p e erpání PHM, nebo nedokonalém zabezpe ení stroj proti
únik m ropných látek), dále k vysypání sypkého materiálu (cement, kontaminovaný
materiál apod.). Veškerá tato rizika jsou zohledn na v dokumentaci návrhem ady
opat ení, která lze chápat práv jako preventivní opat ení pro p edcházení t chto
havarijních stav . K preventivním opat ením lze po ítat i vypracování havarijního plánu,
odsouhlaseného správou dopravní cesty a hasi ským záchranným sborem D,
technologická káze a zajiš ování striktního dodržování všech platných p edpis a
na ízení vydaných v rámci stavebního povolení i mimo n j pomocí stálého dozoru a
kontrol.

Následná opat ení spo ívají v okamžitém odstran ní havárie a provedení sana ních
opat ení, tak aby byly sníženy škody na životním prost edí na minimum, zvlášt
v oblastech se zvýšenou zranitelností podzemních a povrchových vod.

Po zahájení provozu je doporu eno provést kontrolní m ení hluku pro ov ení záv r
zpracované hlukové studie.
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D.IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení,
pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí

Pro minimalizaci vliv posuzovaného zám ru na jednotlivé složky životního prost edí
jsou p edkládanou dokumentací navržena následující doporu ení:

1. pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou hlukovou studii
pro jednotlivé lokality a chrán nou obytnou zástavbu, v etn návrhu
protihlukových opat ení (na železni ním svršku, kolejových vozidlech - postupná
obm na, navržených protihlukových st n), s doložením jejich ú innosti;
protihluková opat ení musí být dopln na pr kazem, že hluk z provozu ze
železni ní dopravy nep ekro í u chrán ných objekt 60 dB ve dne a 55 v noci
v LAeq,T, dle na ízení vlády . . 148/2006 Sb.; v prostorech, ve kterých bude i
p es tato opat ení signalizováno p ekro ení hluku 60 dB ve dne a 55 v noci
v LAeq,T musí být prokázáno, že hluk a vibrace budou omezeny na rozumn
dosažitelnou míru, navržena protihluková opat ení na objektech a zárove bude
použit institut „staré zát že“ dle p ílohy . 3 Na ízení vlády . 148/2006 Sb. nebo
výjimky dle §31 zák. . 258/2000 Sb. – v tomto p ípad musí být navíc
prokázáno, že nebude ohroženo ve ejné zdraví

2. protihlukové st ny ešit z hlediska snížení vliv na krajinu co nejnižší, p ednostn
do 2 m nad terénem technicky ešené tak, aby v p ípad zjišt ného p ekro ení
hlukových limit umož ovaly bezproblémové zvýšení

3. v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace,
které budou využívány v etap výstavby a p edpokládané objemy
p epravovaných stavebních hmot na t chto komunikacích a tento materiál
p edložit p íslušnému orgánu ochrany ve ejného zdraví; dodavatel stavby bude
povinen p epravní trasy projednat, p ípadn respektovat požadavky sm ující k
eliminaci narušování faktor pohody dle požadavku orgánu ochrany ve ejného
zdraví

4. sou ástí provád cích projekt po výb ru zhotovitele stavby bude hluková studie
pro etapu výstavby, která bude organiza ními opat eními (vylou ením soub hu
nejhlu n jších stavebních mechanism ) a technickými opat eními (použitím
mén hlu né stavební techniky) dokladovat pln ní hygienického limitu pro etapu
výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organiza ní opat ení,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany
ve ejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby

5. dodavatel stavby musí s dostate ným p edstihem informovat obyvatele p ípadn
zasažených objekt o nadm rné asov omezené hlukové zát ži a na své
náklady obyvatel m umožnit náhradní ubytování
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6. v dalších stupních projektové dokumentace maximáln preferovat umíst ní
recykla ní linky na pozemcích D nebo SŽDC v dostate né vzdálenosti od
obytné zástavby; bude-li tato vzdálenost menší než 200m, bude nezbytné toto
za ízení ve sm ru obytné zástavby odstínit prozatímní protihlukovou st nou

7. v dalších stupních projektové dokumentace doložit zp sob likvidace splaškových
odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být nap .
akumulovány v odpovídajících jímkách a dále odváženy na m stskou istírnu
odpadních vod, p ípadn budou na do asných za ízeních staveniš použita
chemická WC respektive mohou využita stávající sociální za ízení v areálech D
nebo SŽDC

8. tam, kde je to technicky možné a je p edpoklad ohrožení povrchových vod z ídit
zemní jímky pro záchyt povrchových vod, pop ípad vybavených odlu ova em
ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na
odpovídajících OV

9. recykla ní základna bude vybudována na zpevn né ploše; vlastní prostor
recykla ní linky a prostor pro uložení prosevu z recyklace bude na zpevn né
ploše vyspádované do bezodtoké záchytné jímky s dostate ným objemem

10. v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat p edpokládaná místa
o isty vozidel vyjížd jících na ve ejné komunikace ze staveniš  v etn návrhu
za ízení na o istu vozidel

11. v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát
pro odn tí zem d lské p dy podle bonit a kultur a odn tí PUPFL

12. veškeré stavební práce provád t mimo území p írodní rezervace Klánovický les
– Cyrilov a její ochranné pásmo; v nezbytných p ípadech postupovat dle zák. .
114/1992 Sb. (výjimka z ochranných podmínek se stanovenými podmínkami)

13. v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromaž ování nebezpe ných odpad a p ípadných ostatních látek závadných
vodám ze všech p edpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného zám ru;
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a ozna ených prostorách v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodá ství

14. v provád cích projektech stavby budou up esn ny jednotlivé druhy odpad z
výstavby, jejich množství a p edpokládaný zp sob využití respektive odstran ní

15. v dalším stupni projektové dokumentace zajistit d sledné zam ení a
vyhodnocení všech mimolesních porost  d evin, potenciáln ohrožených
kácením, s cílem stanovit minimální bezprost edn od vodn ný rozsah zásah
do porost  d evin
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16. v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný samostatný objekt
sadových úprav trati a projekt náhradních výsadeb (kompenza ní výsadby) za
všechny kácené d eviny

17. do POV stavby jednozna n promítnout zahájení zemních prací a p ípravy
území nejd íve ke konci vegeta ního období z d vodu omezení vliv na prostory
reprodukce populací voln žijících živo ich

18. v dalším stupni p ípravy aktualizovat zoologické pr zkumy v jarním a asn
letním aspektu, se zam ením a ov ením hnízd ní pták a ov ením výskytu
obojživelník ; na základ tohoto dopr zkumu up esnit podmínky pro p ípadné
provád ní stavby, v etn ešení p íslušných výjimek ze zákona a zajišt ní
ochrany zjišt ných populací zvlášt chrán ných druh

19. v dalším stupni p ípravy provést mapování cenných t n k s rašelinnými
spole enstvy a k ovinnými vrbami podél zám ru; dle technických možností
stanovit podmínky pro jejich zachování

20. b hem výstavby a provozu provád t pravidelný monitoring invazivních rostlin
(p edevším r. k ídlatka - Reynoutria sp.) na všech lokalitách, kde došlo
k porušení p dního krytu; monitoring provád t alespo  t i vegeta ní období a p i
zjišt ní semená invazivních rostlin je nutné provést individuální likvidaci
(nejlépe chemickou) jedinc ; v p ípad zjišt ní invaze na n které lokalit je nutné
monitoring na této lokalit prodloužit vždy o následující rok

21. v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištn odpovídajících d evin

22. pokud budou realizovány ú elové komunikace, prostory po nich op t
zrekultivovat, prostory po za ízení staveništ upravit a podpo it sukcesi
odpovídajících ekosystém formou údržby osetých ploch kosením (prevence
ruderalizace)

23. protihlukové st ny ešit z p írod blízkých materiál v exteriéru, p ípadn uplatnit
za len ní výsadbami d evin

24. pro ešení manipula ních ploch a za ízení staveništ preferovat stávající
manipula ní plochy a prostory ve stávajících železni ních stanicích a
zastávkách, p ípadn do asn využít manipula ní plochy jiných subjekt

25. p i výb rovém ízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
m ítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vliv stavby na
životní prost edí a na celkovou délku stavby; ve výb rovém ízení zohlednit
požadavky na používání moderních a progresivních postup výstavby (s využitím
mén hlu ných a životnímu prost edí šetrných technologií)
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26. p i výb ru dodavatele strojního za ízení pro stavební práce je nutno se ídit
požadavky na minimální hlu nost použitých mechanism , jejichž innost p i
výstavb nezp sobí zhoršení hlukové situace a p ekro ení hygienických limit

27. p ed zahájením stavby bude provedeno místní šet ení o stavu vybraných
používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpov dný za zajišt ní ádné
údržby a sjízdnosti všech jím využívaných p ístupových cest k za ízením
staveniš po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do p vodního stavu;
tato skute nost bude potvrzena místním šet ením po ukon ení stavby

28. p ed zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opat ení pro p ípad
úniku látek závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazateln seznámeni všichni pracovníci stavby; v p ípad havárie bude
nezbytné postupovat podle pokyn zpracovaných v tomto plánu

29. pro stavbu bude vypracován a  p íslušnému orgánu státní správy p edložen
k odsouhlasení povod ový plán stavby (zapojení do hlásné povod ové služby)

30. zajistit d kladnou skrývku orni ní vrstvy a podorni í a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí d sledn realizovat podle pokyn orgán ochrany
ZPF

31. v rámci stavby bude vedena o výkopové zemin respektive stavební suti
evidence v deníku, jehož sou ástí budou doklady vystavené akreditovanou
laborato í, prokazující pln ní limit stanovených vyhláškou . 294/2005 Sb.; o
zp sobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až
na základ provedených rozbor zemin v prostoru staveništ s odkazem na
uvedenou vyhlášku

32. veškerá od vodn ná kácení d evin v nezbytn nutném minimálním rozsahu ešit
v období vegeta ního klidu

33. d sledn realizovat obnovu št rkového lože (úpravu železni ního svršku)
zp sobem, který vylou í možnost padání št rku mimo prostor trati

34. b hem stavebních prací d sledn zajistit prevenci únik ropných látek do
kolejišt a mimo kolejišt , v etn prací na železni ním svršku nového úseku trati

35. pro od vodn ná kácení d evin používat do motorových pil oleje a mazadla na
bázi biomaziv

36. dodavatel stavebních prací zajistí ú innou techniku pro išt ní vozovek,
p edevším v pr b hu provád ní zemních prací; zásoby sypkých stavebních
materiál a ostatních potenciálních zdroj prašnosti budou minimalizovány;
vlastní zemní práce provád t po etapách vždy v rozsahu nezbytn nutném;
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v p ípad nep íznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
provád no skráp ní p íslušných stavebních ploch

37. zemní práce provád t po etapách vždy v rozsahu nezbytn nutném; dodavatel
stavby bude v p ípad nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným
kropením prostoru staveništ , deponií zemin a stavebních komunikací

38. dodavatel stavby zajistí ú innou techniku pro išt ní vozovek p edevším p i
zemních pracích a další výstavb ; v p ípad pot eby bude zajišt no skráp ní
plochy staveništ

39. hlu né práce doporu ujeme provád t p evážn v dob od 8 do 17 hodin; idi i
nákladních aut po p íjezdu na staveništ v blízkosti obytné zástavby po dobu
ekání na stavb musí vypnout motor

40. vlastní výstavbu organiza n zabezpe it zp sobem, který vylou í možnost
narušení faktor pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

41. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického
materiálu budou uskute ovány v obytné zástavb v denní dob

42. v dob výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanism a
t žké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlu ná za ízení (nap . kompresory)
stínit mobilními akustickými zást nami

43. v p ípad použití mobilního drti e a t ídi e budou tyto umíst ny na za ízení
staveniš v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby

44. na plochách za ízení staveniš v inunda ním území nebudou skladovány látky
škodlivé vodám v etn zásob PHM pro stavební mechanismy

45. p ed každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recykla ní linky provést
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o zp sobu likvidace odpadní vody

46. kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegrada ních
základnách v regionu

47. v blízkosti vodních tok nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými
látkami, ani jejich skladování, dále zde nesm jí být opravovány žádné
mechanismy (stavební stroje i vozidla), rovn ž zde není p ípustné jejich
parkování

48. všechny mechanismy, které se budou pohybovat na za ízeních staveniš v
bezprost edním okolí vodote e musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkap ropných látek
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- kontrola bude provád na pravideln , vždy p ed zahájením prací v t chto
územích; v pr b hu krátkodobé odstávky mechanism budou tyto podloženy
t snými vanami pro p ípadné zachycení uniklých produkt

49. v p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodlen odstran na a odvezena a uložena na lokalit ur ené k t mto
ú el m

50. dodavatel stavby vytvo í v rámci za ízení staveništ podmínky pro t íd ní a
shromaž ování jednotlivých druh odpad v souladu se stávajícími p edpisy v
oblasti odpadového hospodá ství; o vznikajících odpadech v pr b hu stavby a
zp sobu jejich odstran ní nebo využití bude vedena odpovídající evidence;
sou ástí smlouvy s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady
v etap výstavby nejprve nabídnout k využití

51. d sledn rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené
stavebními pracemi z d vodu prevence ruderalizace území a ší ení alergenních
plevel a invazních rostlin

52. ke kolaudaci stavby p edložit specifikaci druh a množství odpad vzniklých
v procesu výstavby a doložit zp sob jejich odstran ní nebo využití

53. po zahájení provozu provést kontrolní m ení hluku vybraných lokalit pro ov ení
záv r hlukové studie a ú innosti navržených protihlukových opat ení; výb r
lokalit pro ov ující m ení bude konzultován s orgánem ochrany ve ejného
zdraví

54. po zahájení provozu provést kontrolní m ení vibrací; výb r lokalit pro ov ující
m ení bude konzultován s orgánem ochrany ve ejného zdraví
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
p edpoklad  p i hodnocení vliv
P i zpracování dokumentace byly použity následující podklady:

- literární údaje (viz seznam literatury)

-  terénní pr zkumy

- osobní jednání

Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97.

Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokyn pro výpo et hladin hluku
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu SoundPlan HighPerf 6.5.

Jako podkladové mapy byly použity p íslušné listy ZM R v m ítkách 1 : 5 000, 1 : 10
000, Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodá ská mapa R 1 : 50 000, Základní
hydrogeologická mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 
5 000
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D.VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se
vyskytly p i zpracování
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základ
sou asného stupn poznání a nejsou a ani nemohou být absolutn  p esnou prognózou,
ale prognózou s p esností danou sou asnými znalostmi. Podle toho je k nim t eba také
p istupovat.

P itom p i praktickém ov ování t chto metod je možno nalézt chybu do 25 % u
modelování ovzduší a do 2 dB u hluku.

Pro uvažovaný zám r nebylo provedeno zam ení terénu, technické podklady byly
zpracovány na základ mapových podklad v m ítku 1 : 5 000.

S ohledem na požadavky zadavatele ohledn doby vypracování dokumentu byl
proveden podrobný biologický pr zkum v pr b hu roku tak, aby byl zachycen
p edevším jarní, letní a podzimní aspekt.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Zám r je navržen invariantn . Z metodických d vod byly v rámci Hlukové studie
použity 2 varianty výpo tu – bez protihlukových opat ení a s protihlukovými opat eními,
které slouží k modelování ú innosti t chto opat ení, nep edstavují aktivní varianty
zám ru.
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F. ZÁV R
V rámci p edloženého oznámení dle zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní byl
p edložený zám r posouzen z hlediska velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé
složky životního prost edí na úrovni znalostí, které jsou k dispozici v dob odevzdání
tohoto oznámení a p edkládá pro další proces posuzování vliv sumarizaci všech dosud
známých podklad umož ujících vyhodnotit velikost a významnost vliv na jednotlivé
složky životního prost edí v etn  p íslušných opat ení k prevenci, eliminaci, p ípadn
kompenzaci negativních vliv souvisejících s provozem posuzovaného zám ru jako
vklad pro p ípadné stanovení podmínek pro další fázi p ípravy zám ru v p ípad další
realizace zám ru v oznamovatelem p edkládaném ešení.



Oznámení dle zák. . 100/2001 Sb. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice-Úvaly

145

G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Modernizovaný úsek trati Praha B chovice-Úvaly je sou ástí koridorové železni ní trati

eská T ebová-Praha, která je sou ástí I. železni ního národního koridoru D ín st. hr.-
Praha – eská T ebová-Brno-B eclav st.hr./Lanhžhot st.hr. Za átek trati je v eské
T ebové, konec trati je v Praze. Sousední stanicí k za átku trati je ŽST eský Brod ,
sm rem ke konci je sousední stanicí ŽST Praha Libe .

Tra ový úsek je v celé délce trojkolejný, elektrizovaný stejnosm rnou trak ní proudovou
soustavou 3 000 V. Zábrzdná vzdálenost je 1 000m.

Stavba bude realizována p evážn na drážních pozemcích Správy železni ní dopravní
cesty s.o. /SŽDC s.o./ a eských drah a.s. / D a.s./. Ve zvláš od vodn ných
p ípadech, kde není možné jiné technické ešení vzniknou z d vod stavby nutné
zábory cizích pozemk .

Délka technologicky modernizované trati je 13 162 m.

Stavební ást je rozd lena na:

1. Železni ní svršek a spodek

2. Mosty železni ní

3. Mosty - návesmi lávky

4. Protihluková opat ení (PHS a IPO)

5. Pozemní objekty

6. Trak ní za ízení a ukolejn ní

7. Silnoproudá za ízení

8. P íprava území pro stavbu

Posuzovaný zám r je v daném území p edkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru p edloženého zám ru je patrné, že
umíst ní p edm tné stavby odpovídá schváleným územním plán m. Z této skute nosti
se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vliv zám ru na životní
prost edí. Z hlediska posuzovaných vliv hodnocených dle kapitoly D.I. p edloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamn jší vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
o ekávat zejména v oblasti vliv hluku. A to p esto, že v rámci realizace uvažovaného
zám ru se p edpokládá významné snížení hladin hluku v území. Ostatní vlivy – na
ovzduší, p du, vodu, na p írodní složky ekosystém a krajinu budou málo významné.
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Vlivy hluku, vibrací, imisí, vlivy na živo ichy, rostliny, d eviny, ZPF, PUPFL, vlivy odpad
a zne išt ní št rkového lože jsou vyhodnoceny p íslušnými specializovanými studiemi.

V oblasti uvedených vyhodnocených vliv  p edkládá zpracované oznámení dosud
známé skute nosti o reálných a potenciálních dopadech p edkládaného zám ru jako
vklad do následujícího procesu posuzování vliv na životní prost edí, v etn diskuse
ohledn klad a zápor posuzovaného zám ru.

Z hlediska vliv na ostatní složky životního prost edí, které jsou podrobn ji
komentované v ostatních bodech p edložené dokumentace, lze zám r ozna it
z hlediska velikosti vliv za malý až st edn velký, z hlediska významnosti vliv za málo
významný.
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H. P ÍLOHY
1. Vyjád ení p íslušnýho stavebního ú adu k zám ru z hlediska souladu se

schválenou územn plánovací dokumentací
2. Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., ve

zn ní zákona . 218/2004 Sb.
3. Biologický pr zkum
4. Dendrologické posouzení
5. Rozptylová studie
6. Hluková studie
7. Hluk z realizace stavby
8. M ení hluku ve venkovním prost edí
9. Hluk ze stavebních prací
10. M ení hluku
11. M ení vibrací
12. Zem d lská p íloha
13. Výpo ty k žádosti o vydání rozhodnutí o odn tí PUPFL
14. Odpadové hospodá ství
15. Pr zkum kontaminace št rkového podloží
16. Situace zám ru
17. Situace faktor životního prost edí
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